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Hybridy kukuřice RAGT pro rok 2022
Spolehlivost, výkonnost, zisk.
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Průběh roku v kontextu změny klimatu.
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Společnost VP AGRO, které exklusivně
zastupuje šlechtitelskou společnost RAGT,
připravila pro novu pěstitelskou sezónu
kukuřice tradičně širokou a ucelenou řadu
silážních a zrnových hybridů. RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice
v Evropě. Intenzivnímu šlechtění kukuřice se
RAGT věnuje již bezmála 60 let a za tu dobu
přinesla na trh stovky hybridů. I pro tento rok
v nabídce najdete nové nadějné hybridy pocházející ze šlechtitelské dílny RAGT a zároveň hybridy prozkoušené a osvědčené.
Tým šlechtitelů pomocí moderních šlechtitelských metod vyvíjí stále nové výkonné a stabilní hybridy. Úspěšnost jejich usilovné práce lze hodnotit několika pohledy. Bezesporu ten nejdůležitější je vlastní

výkonnost hybridů ve zkušebních pokusech, a hlavně
na běžných pěstitelských plochách. U silážních hybridů ze šlechtitelské dílny RAGT se můžete spolehnout
na vysoké výnosy a vynikající parametry stravitelnosti
zelené hmoty. Stejně tak zrnové hybridy, patří několik
let k těm nejlepším nejen ve zkouškách ÚKZÚZ, ale
také v provozu.
Jsme si vědomi toho, že abychom mohli svědomitě provádět poradenskou činnost a vám pěstitelům
doporučit opravdu to nejlepší pro vaše pole,
je potřeba se věnovat intenzivnímu zkoušení
a testování nabízených hybridů. Proto všechny
kvantitativní i kvalitativní parametry hybridů
každoročně testujeme na mnoha lokalitách v České
republice v poloprovozních pokusech a v laboratořích. Na základě získaných výsledků z rozsáhlé sítě

poloprovozních pokusů, výsledků ÚKZÚZ, výsledků
z rozborů z laboratoří a samozřejmě také ze zkušeností z provozních ploch pak můžeme každému pěstiteli kukuřice individuálně poradit a doporučit ten
nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní podmínky.
RGT Babexx – FAO 210
Hybrid RGT Babexx má od roku 2014 českou
registraci. Tento velmi raný hybrid během několika
let ukázal na běžných plochách co umí a zařadil se
mezi nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak
potvrzuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další
jeho předností je plasticita k pěstitelským podmínkám.
RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a výborný obsah škrobu.
» pokračování na str. 2
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Podsevy trav
a jetelovin v kukuřici
Výsledky z pokusů a praktická doporučení.
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Osvěžení znalostí při používání moderních řezaček.
Teoreticky již mají všichni v podvědomí zásady správné sklizně kukuřičných siláží. Podniky
se pouze liší v přístupu a modifikaci základních
pravidel v rámci daného roku. Chtěla bych se
s Vámi podělit s odlišnostmi vyhodnocení situace v letošním roce.
Rostliny kukuřice byly většinou velmi narostlé do
3,3 - 3,6 m. V době, kdy bylo zrno v silážní zralosti (dvě
třetiny škrobu), zůstávalo v rostlinách stále hodně
vody. To vše mělo vliv na výslednou sušinu po vjezdu řezačky do porostu. Předsklizňové sušiny rostlin
děláme již většinou rutinně. Odečítáme 2 % z výsledné sušiny od vzorku prováděného ze tří rostlin. Letos
jsme museli odečítat až 4 % u takto narostlých rostlin.
Zjištění, že sušina řezanky z řezačky je podstatně nižší než bylo předsklizňové měření a vysoký odtok šťáv
z navezené hmoty mnohé pěstitele donutily k přerušení a posunutí sklizně.
Největší výzvou bylo posunutí doby sklizně
s ohledem na vysoké datum, kdy se obecně kukuřice
začaly sklízet. Letos se předpokládaný termín sklizně
podle aktuálních teplot posunul cca o 14-21 dní.

Obr. 1: Řezačka KRONE BiG X 780

V bramborářské oblasti se hlavní sklizeň kukuřic
posunula až do října. Bohužel přišly první mrazíky. Tyto
porosty museli zemědělci začít ihned sklízet, často
s výslednou sušinou 27–29 %. I někteří zemědělci v

U těchto siláží se pak můžeme potýkat s problémem špatného průběhu fermentačního procesu. Vytváří se nám velmi úzký poměr mezi kyselinou mléčnou
a kyselinou octovou. Vyšší podíl kyseliny octové ovliv-

teplejších oblastech budou mít výslednou sušinu pouze kolem 30 %.

ňuje chutnost siláže pro zvířata a snižuje příjem sušiny.
Tato hmota by se neměla konzervovat s přípravky, kde
jsou přítomny kromě homofermentativních bakterií
rodu Lactobacillus plantarum i heterofermentativní
kmeny, zejména kmen L. buchneri, ty mohou vyvolat
vyšší tvorbu kyseliny octové.
» pokračování na str. 3
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Hybridy kukuřice RAGT pro rok 2022
Spolehlivost, výkonnost, zisk.
» pokračování ze str. 1
RGT Exxon – FAO 220
NOVINKA
RGT Exxon je novinkou pro rok 2022. Jedná se o tříliniový hybrid s číslem ranosti 220. V letošním roce získal registraci pro Českou republiku v segmentu velmi
rané siláže. Dosahuje velmi dobrého vzrůstu s velmi
dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko
a má typ zrna tvrdý až mezityp. Na poloprovozních
pokusech tento hybrid zkoušíme třetím rokem a dosavadní dva sklizňové roky potvrdily jeho kvality. Řadí
se tak vedle již zavedeného hybridu RGT Babexx a věříme, že si své místo na běžné ploše najde.
RGT Xxylophon – FAO 220
RGT Xxylophon byl v roce 2019 zaregistrován
v sortimentu velmi rané siláže. Svou dobrou výkonnost potvrdil v několika poloprovozních pokusech.
Jedná se o univerzální hybrid, lze ho tedy použít jak
pro výrobu kvalitní siláže, tak také na výrobu CCM
nebo případně na zrno. Rostliny jsou vysoké, bohatě
olistěné s vysokým potenciálem výnosu zelené hmoty. Na základě zkoušení v poloprovozních pokusech
lze tento hybrid doporučit do chladných lokalit.
RGT Halifaxx – FAO 240
RGT Halifaxx je velmi raný hybrid s českou registrací na zrno. Primárně je určen pro pěstování na zrno,
ale díky svému habitu je možnost sklizně i na siláž.
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké s poloerektivně postavenými listy. Typ zrna je mezityp až koňský
zub. S ohledem na již získané výsledky z pokusů a běžných ploch jej lze doporučit i do sušších oblastí.
RGT Muxxeal – FAO 240
NOVINKA
RGT Muxxeal byl částečně uveden na trh v loňském roce, ale pouze na omezenou výměru. V letošním roce získal registraci na siláž pro Českou republiku. Charakterizují ho vysoké až velmi vysoké rostliny
s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko, typ zrna mezityp. Prokázal dobrou reakci
nejen na sucho, ale i na chlad. Má velmi dobrý obsah
škrobu v siláži a velmi dobré parametry stravitelnosti.
RGT Munxxter – FAO 250
RGT Munxxter je loňskou novinkou, která plnohodnotně doplňuje již prozkoušené a zavedené silážní
hybridy v raném silážním segmentu. V roce 2020 byl zaregistrován v České republice. Pro tento hybrid je charakteristický velmi dobrý vzrůst, velmi dobré olistění
a široké listy. V laboratorních testech byly prokázány
velmi dobré parametry stravitelnosti. V poloprovozních pokusech dosahoval velmi dobrých výnosů při
sklizni.
RGT Volumixx – FAO 250
Hybrid RGT Volumixx byl zaregistrován v České republice v roce 2015. Hybrid se charakterizuje vysokým
vzrůstem, bohatým olistěním, rychlým startem na jaře
a rovnoměrným dozráváním rostliny. Tyto vlastnosti
zajistí velmi vysoký výnos siláže. Velkou devizou tohoto hybridu je vedle výkonnosti jeho obrovská plasticita. RGT Volumixx snese rozdílné půdní podmínky
a má velkou toleranci k suchu. Potvrdil to v mnoha poloprovozních pokusech, ale i na provozních plochách,
včetně roku 2018. RGT Volumixx má zároveň velmi
dobré parametry stravitelnosti. Vzhledem k tomu, že
má pomalejší ukládání škrobu, je potřeba správně
zvolit termín sklizně, aby byl využit celý potenciál hybridu. Tento hybrid odvede svoji práci jak při intenzivní
agrotechnice, tak vynikne a nezklame v nestandardních podmínkách.

RGT Karlaxx – FAO 280
Hybrid RGT Karlaxx je zaregistrovaný v EU. V nabídce pro české pěstitele je od roku 2018, kdy si tento hybrid poprvé někteří pěstitelé vyzkoušeli. V letech 2019
a 2020 již patřil mezi nejprodávanější hybridy RAGT.
RGT Karlaxx je silážní hybrid s velmi dobrými parametry stravitelnosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen
pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. Pro hybrid je charakteristický rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje
delší dobu růstu do výšky. Jedná se o vysoký hybrid,
který svým vzrůstem často převyšuje ostatní hybridy.
RGT Karlaxx dobře reaguje na intenzivní agrotechniku.
RGT Lipexx – FAO 280
RGT Lipexx je zrnový hybrid s českou registrací
z roku 2016. Tento hybrid patří do skupiny hybridů
s označením Stressless H2O hybridů. Toto označení
zdůrazňuje lepší odolnost hybridů k suchým podmínkám. Hybridy s tímto označením lépe využívají
dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx
tuto vysokou toleranci k suchu a samozřejmě také
svoji výkonnost potvrzuje na provozních plochách i
v pokusech. Typ zrna koňský zub zaručí rychlé uvolňování vody ze zrna a tím pádem i dobrou ekonomiku pěstování. RGT Lipexx není vhodné vysévat na
těžké a studené lokality a zároveň je třeba na jaře
pohlídat setí do vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi
dobrým zdravotním stavem rostliny, především palice při sklizni.
RGT Exxposition – FAO 290
NOVINKA
RGT Exxposition je další silážní novinkou pro rok
2022. V portfoliu nahrazuje hybrid RGT Conexxion
a částečně by mohl nahradit i hybrid RGT Exxotika.
RGT Exxposition je velmi výkonný silážní hybrid. Díky
velmi dobrým kvalitativním parametrům jej lze do-

Osvěžení znalostí při používání moderních řezaček.

Již v loňském roce hodně chovů zaznamenalo
tvorbu alkoholů v silážích. Podmínkou tvorby alkoholu je vyšší obsah cukrů (nepřeměněných v rostlině do
škrobů) a přítomnost nekontrolovatelného množství
kvasinek na rostlině. Proto do vlhkých hmot je dobré preventivně použít konzervaci s benzoany v dostatečné dávce. Přirovnávám to k výrobě domácích
marmelád.
Po pár letech se také více objevovala sněť kukuřičná na rostlinách. Je to hlavně ovlivněno ročníkem.
Víme, že sněť kukuřičná nemá výrazně škodlivé účinky na zvířata, ale snižuje energetickou hodnotu siláže.
Pouze při nadměrném množství může ovlivnit obsah
somatických buněk SB v mléce a chutnost siláže.

RGT Bixx – FAO 260
Hybrid RGT Bixx získal českou registraci v roce
2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny
s výborným olistěním, čímž je předurčen k vysokým
výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice a
také pro bioplynové stanice. Hybrid RGT Bixx má vysoký obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr
škrobu a stravitelné vlákniny (DINAG).
RGT Attraxxion – FAO 270
Hybrid RGT Attraxxion je registrován v České republice od roku 2019 v kategorii rané zrno. Na základě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy
nosný hybrid v segmentu raných kukuřic. Jedná se
o univerzální hybrid, který dosahuje velmi dobrých
výsledků při sklizni zelené hmoty i ve výnosu zrna.
Vyniká velmi dobrým opylením špiček palic a velmi
dobrým zdravotním stavem. Hybrid RGT Attraxxion
dobře snáší přísušky, což dokládají výsledky z pokusů
v sušších ročnících.

Čím překvapil sklizňový rok 2021
» pokračování ze str. 1

RGT Maxxatac – FAO 250
RGT Maxxatac byl do nabídky zařazen v roce 2021.
Jedná se o zrnový hybrid, který prokazuje v pokusech i na běžných plochách velmi dobré výnosy zrna.
V roce 2019 prošel náročným testováním v registračním řízení a byl zaregistrován pro Českou republiku
v segmentu rané zrno. Charakterizuje se nejen velmi dobrými výnosy, ale také jejich stabilitou výnosů
a velmi dobrým uvolňováním vody ze zrna. Tento
hybrid by měl doplňovat a následně pozvolna nahrazovat další zrnový hybrid RGT Planoxx.

Obr. 2: Hybridy RAGT - Polní den Sloveč 2021.
poručit na výrobu siláže pro vysokoprodukční chovy.
Vyznačuje se velmi vysokou a silně olistěnou rostlinou, typ zrna je koňský zub. Způsob dozrávání je na
zelené rostlině, tzv. stay green.
RGT Exxotika – FAO 290
Stálicí v nabídce RAGT je hybrid RGT Exxotika.
Univerzální hybrid, využitelný na siláž, bioplyn i zrno,
potvrdil v praxi na mnoha plochách svoji vysokou
toleranci k suchu, ale zároveň špičkový výnos hmoty. Vzhledem k velmi dobré toleranci k suchu nese
označení Stressless H2O. 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. Kdo si vybere na svá pole RGT Exxotiku,
ten se může spolehnout na jistotu. Doporučujeme
setí do vyzrálé půdy se správnou teplotou.
RGT Exxact – FAO 300
Hybrid RGT Exxact je loňskou novinkou v segmentu středně raných kukuřic. Tento hybrid je již registrován v České republice v kategorii středně rané zrno,
z toho plyne i hlavní doporučení pro sklizeň na zrno.
V několika pokusech i na běžných plochách potvrdil
velmi dobrý vzrůst, tedy je možné s ním počítat i na
výrobu siláže. Charakterizuje se vysokým vzrůstem,
palice má nasazeny středně vysoko a typ zrna koňský zub. Zkoušení také potvrdilo jeho velmi dobrou
toleranci k suchu.
RGT Zanetixx – FAO 310
Hybrid RGT Zanetixx byl v roce 2018 zaregistrovaný
pro Českou republiku v kategorii středně raného zrna.
V registračních zkouškách v letech 2017 a 2018 dosáhl nejlepšího výnosu zrna ve své kategorii. Jedná se
o zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Vyniká velmi
dobrou tolerancí k suchu.
RGT Luxxida – FAO 320
RGT Luxxida je stálice v RAGT portfoliu. Do
nabídky byl zařazen v roce 2015 a od té doby patří
k nosným a nejprodávanějším hybridům. RGT Luxxida vyniká především svou univerzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou

reakcí na sucho. Rostlina s erektivním postavením
listů zůstává dlouho zelená v optimální sušině
pro sklizeň na siláž. RGT Luxxida má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností k chladu. Hybrid
má vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Dosáhl nejlepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně pozdní siláž ÚKZÚZ
za pět let zkoušení.
RGT Hexxagone – FAO 360
S hybridem RGT Hexxagone se v nabídce setkáváme od roku 2019. Jako jeden z mála hybridů získal
českou registraci v silážním a zrnovém segmentu.
V obou letech testování na ÚKZÚZ dosáhl vynikajícího výnosu zelené hmoty. Velmi dobře vycházel
i v poloprovozních pokusech v lokalitách, kam tento
hybrid s ohledem na svou ranost patří. Vzhledem ke
své ranosti je rajonizován do řepařské a kukuřičné
výrobní oblasti.
RGT Sirenixx – FAO 380
NOVINKA
RGT Sirenixx je nový středně pozdní silážní hybrid.
Do prodeje je zařazen po dvouletém sledování v poloprovozních pokusech v České republice. Dosahuje
velmi vysokého vzrůstu s velmi dobrou palicí, což zaručuje excelentní výnos silážní hmoty s využitím pro
vysokoprodukční dojnice a pro bioplynové stanice.
Tvoří velmi pěkné palice v průměru s 18–20 řadami a
s průměrným počtem zrn v řadě 28–30. Má velmi
dobrý počáteční vývoj. Na jaře potřebuje teplejší
pozemky.
Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je široká, v portfoliu najdete silážní hybridy od velmi raných
až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik
velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy
z nabídky jsou důkladně prozkoušené nejen s ohledem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů
od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže
vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro
vaše pole není vždy jednoduchý, proto využijte při
výběru pomoc od našich zkušených regionálních
zástupců.

Další problém se vyskytl pouze v určitých
oblastech, na velmi těžkých půdách. V první dekádě
září při celkové sušině 26–27 % začaly rostliny kukuřice zasychat (žloutla rostlina až pod palici). Bylo to
v období, kdy se oteplilo přes den i v noci a rostliny
spustily rychlejší asimilaci, kdy sušina denně narůstala
o 0,5 %. Zde pravděpodobně došlo k tomu, že kořeny v těchto půdních podmínkách odcházely a nebyly
schopny přijímat živiny z půdy. Rostlina si tak začala
čerpat živiny ze spodních listů na dozrání palice, tedy
generativního orgánu. Je nutné zdůraznit, že voda
v rostlinách byla. Zároveň probíhalo zrání u těchto porostů pomaleji, oproti porostům se zelenými
rostlinami na hlinitých středně těžkých půdách. Tyto
porosty bylo nutné začít sklízet při nižší sklizňové sušině 30 % a méně. Zejména tam, kde listy byly zaschlé
až pod palici.
Extrémní situace vyžaduje vysokou pozornost
při práci s řezačkou. Zjišťuji, že v mnoha podnicích
se moderní stroje nenastavují optimálně.
Stálé téma je nastavení výšky strniště. Nyní již
všechny firmy prezentují jednu ze zásadních vlastností kukuřice - její stravitelnost ve vláknině. Hlavně u
velmi vysokých kukuřic se podíl nestravitelné hmoty
ve spodní části rostliny zvyšuje. Průměrná výška strniště by měla být 30 cm u rostlin do 2,5 m. Rostliny,
které jsou vysoké někdy až 3-3,6 m, vyžadují strniště vyšší minimálně o 10 cm (40 cm). Když navýšíme
strniště o 10 cm nad standard, tzn. 40-55 cm, pak
se výrazně sníží obsah nestravitelné hmoty (ligninu
ve spodní části rostliny). To výrazně vylepší všechny
ostatní parametry sledované ve stravitelnosti hmoty.
NDF-zvýší stravitelnost, sníží se podíl ligninu a popelovin. To znamená vyšší hodnoty NEL v siláži. Rovněž zajistíme vyšší koncentraci škrobů, které umožní
podávání nižšího podílu obilovin do krmné dávky.
V letošním roce mají obiloviny vysokou tržní hodnotu. Myslím si, že pro každý podnik je toto důležitý faktor. Na druhé straně nízké strniště (do 30 cm) sebou
nese vyšší riziko vzniku plísní rodu Fusarium v silážích
(predikce zvýšené kontaminace siláže toxiny, kterých
jsme si užili v loňském roce „až nad hlavu“), vyšší

podíl popelovin, vyšší podíl ligninu = nižší stravitelnost výsledné siláže, nižší hodnota NEL. Výsledkem je
nižší mléčná užitkovost, nižší přírůstky mladého skotu
a výkrmu.
Nyní Vám představím možnosti řezaček, se kterými mám největší zkušenosti v chovech. Společně
s agronomy, mechanizátory a servisními techniky
z firem jsme upravovali nastavení tak, aby výsledná
hmota odpovídala nejnovějším poznatkům. Výrobci řezaček technicky upravili možnosti nastavení.
Nastavení řezaček je upraveno na nastavení optimální řezanky pro strukturu TMR a využití stravitelnosti
hybridů, které používáte. Technici od firmem toto
nastavení nechávají na podniku, protože nejsou výživáři. Mnohdy se řezačky nastavují podle starších
znalostí nastavení. Zejména u prodloužených řezanek
se dostatečně nedává důraz na přítlak. Využití krekrů
je mnohdy nižší, protože jsou obavy z opotřebování
tohoto ústrojí, nebo se zapomene nastavit správná
mezera mezi válci krekru.
KRONE
Nastavování řezanky VariLOC
Nastavení délky řezanky v běžném rozsahu se provádí v terminálu z kabiny. Díky redukční převodovce
VariLOC, umístěné místo klasické řemenice pro pohon
bubnu, je možné rozsah délky řezanky prodloužit až
o 53 % během několika minut. Lze tak sklízet i tzv.
variantu, která je v podvědomí jako Shredlage
(= delší řezanka s rozvlákněním).
Krekr OptiMaxx
Jedná se o válcové drtiče o průměru 250 mm
nebo 305 mm, které jsou specifické tím, že zuby na
válcích jsou nastaveny pod úhlem 5°. Z toho vyplývá,
že zrno se zpracovává v příčném i podélném směru.

Obr. 3: KRONE - SmartTelematic.

Nové krekry 250 mm jsou v základním provedení 105/123 zuby, nebo 123/144 zuby. Krekr 305 mm
ve verzi 125/150, nebo 150/175 zubů. Verze 305 mm
je důležitá u siláží, kde se řezanka prodlužuje nad
12 mm. Čím větší je průměr válce, tím vyšší je rozdrcení zrna.

Crop Control
Mít přehled o sklizeném množství je základ úspěchu. Pro dosažení větší přesnosti výsledku je možné
řezačku a dopravní prostředky vybavit systémem
AUTOCALIBRATE. Stálá kalibrace výnosoměru je na
řezačce.

Standardní rozdíl otáček mezi válci je 30 %.
Pro chov skotu je důležitá varianta rozdílu otáček
minimálně 40 % nejlépe je mít variantu až 50 %.

AgriNIR Online
Stanovuje průběžná data o sušině sklízeného materiálu. Lze orientačně měřit základní parametry hmoty –
sušina, škrob, NL, popel, tuk, ADF, NDF. Údaje jsou uloženy do terminálu Krone a přiřazeny k odpovídající ploše.
Přenos Online umožní práci v Software.

Kabina Lift
Každý řidič řezačky zná situaci, kdy porost kukuřice je extrémně vysoký. V tomto případě řidič zvedne
kabinu stisknutím tlačítka na ovládacím panelu
o 70 cm nahoru. Řidič, který nemá přehled o sklonu
vkládání rostlin do řezačky, nemůže správně ovlivnit
rychlost pojezdu. Rychlost pojezdu má vliv na rovnoměrnou délku řezanky – myšleno vliv na % nestandardní řezanky.
EasyLoad
Je nastaven na automatické plnění dopravních

prostředků. Řidič má možnost vše pohodlně nastavovat v kabině a sledovat na displeji. Proto má možnost
sledovat více porost, jak je vkládán do řezačky.

SmartTelematic
Řezačka je vybavená telemetrií. Můžete mít neustálý přehled nad strojem. Vždy vidíte grafické zobrazení výnosu, sušiny. Je zde možnost nastavení fixace
výšky strniště, vidíte aktuálně všechny parametry nastavení řezačky.
CLASS
Nastavení řezanky
Délka řezanky se nastavuje dle požadavků
v šesti stupních. Řezačky obsahující systém Comfort
Cut mají možnost nastavení řezanky přímo řidičem
v kabině stroje v systému CEBIS. Má univerzální nožový
systém V-Max, vhodný pro všechny plodiny. Pro sklizeň kukuřice na siláž je však lepší použít speciální nože
na kukuřici. Snižujete potřebu přebroušení. V systému
CEBIS lze nastavit upozornění, po jakém množství
hmoty je nutné přebrousit nože. Pozor na typ nožů,
pokud využíváme systém Shredlage.

Ing. Karel Neckář, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.

Shredlage je prodloužení řezanky s intenzivním
pomačkáním materiálu. Proto se povrch řezanky mnohonásobně zvětšuje. Lepší využití DNDF.
Krekr Clasic M, Clasic L
Clasic M má průměr válců pouze 196 mm,
Clasic L má průměr válců 250 mm.
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Clasic M má možnost rozdílu otáček 30 %.
Je vhodný pouze pro kratší řezanky dlouhé
do 1 cm. Clasic L – válce je možné osadit různým počtem zubů v závislosti na délce řezanky. Zde je možné seřídit větší rozdíl otáček mezi válci. Umožňuje
tzv. „našrotování“ zrna pro skot.
Měření sušiny systémem NIR nebo technikou
vodivosti
NIR: měření sušiny kukuřice v rozsahu 20-60 %.
Vodivost: měření sušiny kukuřice v rozsahu 30-55 %.

Veselé Vánoce, mnoho zdraví a štěstí
v roce 2022 Vám přeje VP AGRO.
Obr. 2: RGT Karlaxx v roce 2021 - výška 3,4 m (Agrochov Sobotka a.s.).

Crop Control
Měření průchodnosti je pomocí Quantimetru.
Quantimetr se doporučuje zkalibrovat s vážením
hmoty.

AutoFill, OptiFill
Ukazuje stupeň plnění dopravního prostředku.
Tento systém umí určit bod dopadu materiál tak, aby
plnění bylo optimální.
Telematic Systém
Řezačka je vybavená telemetrií. Můžete mít neustálý přehled nad strojem. Vždy vidíte grafické zobrazení výnosu, sušiny a všechny aktuální parametry
nastavení řezačky.
JOHN DEER
Nastavení řezanky
Nastavení řezanky na dotykovém displeji v kabině
řidiče od 3 do 24 mm. Na řezanku není přítlak.
Krekr
Rozdíl otáček mezi drtiči je 40 %. Podle hodnocení CSPS (USA) má >70 % zrna menších než 4,75 mm.
Stupnice hodnocení v tomto systému je:
- do 50 % špatná kvalita opracování zrna
- 50-70 % střední kvalita opracování zrna
- nad 70 % požadovaná kvalita opracování zrna
Nastavitelná mezera mezi válci je 1-6 mm. Pro
dojnice je žádoucí nastavení mezery 1 mm.
Potom hodnocení CSPS dosahuje až 85 %.
Měření sušiny a výnos hmoty systémem
Harwestlab
Tento systém umožňuje také automatické nastavení změny délky řezanky během sklizně podle
sušiny materiálu. Požadované změny nastavíme do
počítačového systému.
Po kalibraci váhy zapisuje sklízenou hmotu podle
sledovaných parcel v sušině i ve hmotě.
GPS systém
Každý stroj je osazen systémem JD link. Vytváří
výnosové mapy. Zároveň se v průběhu sklizně můžeme kdykoliv napojit na řezačku a podívat se na aktuální nastavení krekrů, délky řezanky a jejích parametrů během sklizně (sušiny, výnosy, množství sklizené
hmoty).
Smyslem popisu funkcí řezaček je upozornění,
jaké detaily můžeme při sklizni sledovat. Čím lepší
možnost kontroly při sklizni máme, tím máme vyšší
jistotu před otevřením siláže, jaký bude výsledek.
Velký význam má kontrola výnosu hmoty a v jaké
sušině tato hmota byla sklizena. Do účetnictví naskladňujeme hmotu, ale zvířata žerou sušinu. Proto
můžeme lépe upřesnit krmnou bilanci objemných
krmiv. Zejména u sklizně siláží (senáží) při nízké nebo
nižší sušině (než se kalkulovalo v bilanci krmiv) se
stává, že vyrobená hmota nestačí, protože zvířata
přijímají více kilogramů na potřebnou sušinu krmné
dávky.
Ing. Patricie Kolářová
Nutrition of animals, s.r.o.

4

AgroImpulsy

AgroImpulsy

prosinec 2021

Agrometeorologický pohled na průběh roku 2021
Průběh roku v kontextu změny klimatu.
Pro zemědělce, ale i lesníka či hydrologa je prvním zásadním obdobím z pohledu počasí každého roku již průběh zimy. I přesto, že rostliny jsou
ve vegetačním klidu, její trvání rozhoduje o délce
vegetačního období a také o času jeho startu.
Dlouhodobý trend, že se zima zkracuje a jaro
přichází dříve, dokazuje častější výskyt jarních mrazíků, které stále razantněji dopadají na předčasně
vykvetlou vegetaci.
Od roku 2016, s jedinou výjimkou (2018), nebylo
jaro, kdy by naše ovocné sady, ale i jahody, zelenina či
vinná réva nebyly vážně poškozeny vegetačními mrazy.
A jaká byla letošní zima 2020/2021? Prosinec, leden
i únor byly teplotně i srážkově normální, ale průměr klame. V prosinci, ale hlavně pak v únoru bylo
počasí jako na houpačce, kdy se střídaly dny s velmi nízkou teplotou s dny velmi teplými. Například
nejvyšší denní maximum teploty vzduchu 20,7 °C
bylo naměřeno dne 24. 2. na stanici Vidnava (okres
Jeseník). Nejnižší denní minimum teploty vzduchu
-29,2 °C bylo v tento měsíc zaznamenáno 15. 2. na stanici
Kořenov, Jizerka. Poměrně chladný byl i březen, zvláště
jeho druhá dekáda. Například na jarní rovnodennost
(20. 3.) v důsledku krátkodobého vpádu arktického
vzduchu do střední Evropy vrcholily letošní březnové
mrazy. Na druhé straně již 31. 3. byl na některých stanicích zaznamenán první letní den (maximální teplota překročila 25 °C). Toto oteplení vedlo k začátku
růstu a vývoje vegetace a především v nížinách byly
v řadě dní za sebou překročeny denní průměrné teploty vzduchu 5 °C, což je začátek velkého vegetačního
období a současně jarní teplotní práh pro růst většiny
našich plodin. Shrneme-li začátek vegetační sezóny roku 2021, můžeme konstatovat, že se vyznačoval
nízkými teplotami, kdy se sumy aktivních teplot, které rozhodují o rychlosti vývoje vegetace, pohybovaly výrazně pod dlouhodobým průměrem. Například
v polovině dubna byly sumy teplot opožděny oproti dlouhodobému průměru z let 1961–2019 až
o 9–19 dní a nízké teploty roku 2021 byly jasně patrné
i v porovnání s předešlými roky 2020, 2019 nebo
2018. Regionální dubnové mrazy v nižších polohách
(až -4 °C), které přišly v jeho samotném závěru, způsobily
jen lokální škody.
Stejně významným atributem zimy je množství
sněhu a v něm uložená zásoba vody, která doplňuje zásoby podzemní vody, půdní profil a je star-
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tovací vláhou pro rostoucí vegetace. Při porovnání průběhu výšky sněhové pokrývky letošní zimy
2020–2021 s průměrnými hodnotami za posledních
20 let se jednalo o mírně podprůměrnou zimu, i když
se značně rozkolísaným závěrem. Na začátku zimy
se výraznější sněhová pokrývka objevila až v třetí dekádě prosince 2020 a další intenzivnější sněžení
přišlo až v polovině ledna. Výšku sněhové pokrývky ovlivnila silná obleva ve druhé polovině února.
V dubnu, oproti jiným rokům, přetrvávalo relativně chladné počasí doplněné dalšími srážkami, resp.
sněžením. Sněžení pokračovalo v nejvyšších partiích
i na začátku května. V nižších polohách, kde se vyskytovaly již srážky v podobě deště, nebyl tento jev tak výrazný a sníh zde odtál na tuto roční dobu obvyklým způsobem. Trvání letošní zimy nevykázalo v dlouhodobějším
horizontu nějaký výrazný extrém.
Z hlediska zásob vody ve sněhové pokrývce byla
letošní zima mírně podprůměrná. Nad celorepublikový průměr (srovnání s normálem 1981–2010) se letošní
hodnoty dostaly jen krátce ve druhé polovině ledna
a v první polovině února. Lehce nadprůměrné byly
zásoby vody ve sněhu také v posledních dvou dekádách
dubna, ale z hlediska celé ČR se opět nejednalo o žádný
extrém.
Z pohledu vztahu vegetace a počasí, konkrétně
vody v půdě, teploty vzduchu, množství a rozložení
srážek, bylo jaro (Obr. 1) a vlastně celá první polovina
roku 2021 na našem území velmi příznivá. Teplota vzduchu ve srovnání s obdobím 1961–2000 byla na jaře nižší
v rozsahu o -1,4 °C až -0,8 °C a současně bylo jaro srážkově bohaté především v jižních Čechách a na severní
Moravě. Díky nižším teplotám nebyl tak intenzivní výpar,
což se projevilo i na minimálním výskytu půdního sucha.
Obdobně jako v celé střední Evropě.
Léto i přesto, že nám přišlo pocitově chladné, patřilo k těm nejteplejším v období 1961–2021, ale zároveň
bylo srážkově nadprůměrné (Obr. 2). Krajina netrpěla
suchem a řada drobných vodních toků na rozdíl od minulých let vodu neztratila. Naopak, příliš mnoho srážek
přineslo problémy pro řadu pěstitelů polních plodin
s načasováním sklizně, přístupností pozemků, vysokou
vlhkostí zrna a někde způsobilo i pokles kvality.
Pokud se však podíváme na celou severní polokouli uvidíme, že náš region je z pohledu „normálního“

Agrometeorologický pohled
na průběh roku 2021
Průběh roku v kontextu změny klimatu.
» pokračování ze str. 4
Jednoduše, právě extrémy jsou jedním ze zásadních
projevů naakumulované energie, která díky zesílenému
skleníkovému efektu neodchází do vesmíru, ale zůstává
v naší atmosféře.

Obr. 4: Vývoj počtu tropických dnů (denní maximální teplota dosáhne minimálně 30 °C) za období 1961-2020 ve
stanici Brno-Tuřany. (Zdroj ČHMÚ)
počasí světlou výjimkou. Naši hemisféru trápí letos řada
extrémů až anomálií. Dramatická sucha doprovázená
opakující se vlnou požárů pokračují již sedmým rokem
v Kalifornii. Vysoké teploty atakující 50 °C byly naměřeny koncem června v Mexiku, ale i v Kanadě. Stejně jako
je dlouhodobě zasažena extrémními teplotami většina
Arktidy včetně Sibiře. Významné sucho je po celý rok
v jižní Evropě (Španělsko, Itálie, Řecko, jižní Francie), ale
značný nedostatek vody v přehradách hlásí i Skandinávie. Teploty přes 30 °C nebyly letos v Evropě výjimkou ani
za polárním kruhem.
Ano, my žijeme na malém území uprostřed Evropy a veřejnost má přirozenou tendenci posuzovat
počasí i podnebí podle jeho projevů u nás, a ještě častěji podle vlastní zahrádky. A tam bylo poslední měsíce skutečně většinou počasí příznivé. Samozřejmě,
pokud jste nebyli zrovna v pásu silných letních
bouřek (lokální povodně např. Plzeňsko, Opavsko,
Valašsko a další desítky míst), či nepěstujete
chmel na Lounsku (cca 1 000 ha poničeno vichřicí
a kroupami), nejste pěstitel meruněk na jižní Moravě (např. na Hustopečsku byla úroda jarními mrazy
„sklizena“ již 20. května), trvale vám nepršelo do sklizně, nebo nejste obyvatel těžce zkoušených pěti obcí
v 26km pásu na Hodonínsku a Břeclavsku (tornádo 24.
6. mělo podle Fujitovy stupnice F0-F5 intenzitu F4, což
odpovídá větru cca 350 km/h způsobující devastační
poničení domů). Z pohledu zemědělství byly škody tornádem pozorovány ve vinohradech, ale i na polích v širokém okolí, neboť četné roztroušené především kovové a

plastové větší zbytky bránily zemědělské technice při následujících agrotechnických, hlavně sklizňových, pracích.
Na největší extrém, a to je plošné sucho např.
v letech 2002, 2011, 2012, 2013, dlouhodobou epizodu
2015–2019, se rychle zapomíná. Především díky příznivému vývoji v posledních dvou letech, včetně klíčového parametru, což je obsah vody v půdě (jeho vývoj
v roce 2021 je podrobněji zachycen na obr. 3). Jako memento nám dopady sucha minulých let připomínají
naše smrkové lesy. Nebo to byl kůrovec? Ne, ten byl až
sekundárním faktorem, prvopříčinou, která monokulturní porosty oslabila a způsobila, že smrky neměly vodu
nejen na své životní funkce, ale ani na tvorbu pryskyřice
pro jeho zalití a následně masově odumřely. A navíc vysoké teploty kůrovci přidaly jednu generaci.
A vůbec extrémy. Je jejich výskyt dopadem
fenoménu nazývaném změna klimatu? Jsou bleskové
povodně, výskyt sucha, ničivá krupobití, či větrné víry
dopadem změny klimatu? Ne, samy o sobě ne. Byly tu
vždy. Ale jejich zvyšující se počet a jejich intenzivnější
projevy jsou znakem měnícího se klimatu. Přesvědčivě je to např. vidět na dlouhodobém zvyšujícím se
počtu tropických dnů (max. teplota vzduchu v daný
den přesáhne 30 °C). V nejteplejších oblastech ČR jich
kolem roku 1960 bývalo ročně kolem deseti. I když
v roce 2021 se jejich počet dostal nad normál jen mírně, v posledních letech jich bylo v nížinách i přes
dvacet (obr. 4).
» pokračování na str. 5

Mimochodem samotný skleníkový efekt je
pozitivní. Kdyby nebyly v atmosféře skleníkové plyny, které část zemské radiace pohlcují a zpětně
k zemskému povrchu vyzařují, nebyla by průměrná teplota naší planety +15 ale -18 °C. Ale co je moc,
to je příliš. Jejich nárůst, a to nejen oxidu uhličitého,
který je před metanem, oxidem dusným či freony,
na prvním místě v zachycování zemské radiace
(zatímco sluneční radiaci tyto plyny konstantně propouští) je skutečně dramatický. Například koncentrace oxidu uhličitého za posledních padesát let stoupla

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.,
Ústav agrosystémů a bioklimatologie,
Mendelova univerzita v Brně,
zalud@mendelu.cz

Variabilní setí kukuřice
Zkušenosti ze zemědělského podniku
AGROSPOL, Malý Bor a. s.
Stanovení a aplikace optimální dávky přípravku (např. hnojiva, POR) nebo osiva do konkrétního
místa na poli s přihlédnutím k jeho relativnímu
výnosovému potenciálu či aktuálnímu stavu je
podstatou variabilních aplikací. Variabilní aplikace nabízejí možnost, jak optimalizovat a snižovat
zemědělské vstupy při současném zvýšení ziskovosti farem. Vzhledem k rostoucím cenám hnojiv
a tlaku na snížení aplikačních dávek i ze strany
EU a tzv. Green deal (Zelené dohodě pro Evropu),
význam variabilních aplikací ještě roste.
Základem jakékoli variabilní aplikace je kvalitně
zpracovaná a zákazníkem validovaná mapa relativního
výnosového potenciálu (RVP), která rozděluje každé
pole do jednotlivých produkčních zón. Tyto zóny popisují, jaký je očekávaný výnosový potenciál daného
místa na základě desetileté historie satelitních snímků,
osevních plánů, výnosových map, odtokových linií
a dalších vstupů, které slouží k jejímu zpřesnění.
Většina farem začíná variabilní aplikace využívat
při variabilní aplikaci hnojiv, ať se jedná o základní
(zásobní) hnojení na základě půdních rozborů, nebo
o hnojení dusíkem. V posledních letech stále více zemědělských podniků začíná využívat i možnosti variabilního setí obilovin, kukuřice nebo cukrovky či nově
i variabilní sázení brambor.

Obr. 1: Odchylka teploty vzduchu (vlevo) od dlouhodobého průměru 1961–2000 a podíl srážek (vpravo) vzhledem k dlouhodobému průměru 1961–2000 v meteorologickém jaře (březen–květen) 2021.

z 280 na 415 ppm. Je nutné pochopit, že antropogenně způsobená změna složení vzduchu posunula
množství energie v atmosféře skutečně na vyšší úroveň a musíme počítat s důsledky. Tím nejvážnějším
je a bude výskyt sucha. Dlouhodobě se zvyšující teplota, při stejných úhrnech srážek, zvyšuje intenzitu
výparu a to je hlavní příčina výskytu sucha. Pokud
se tedy nebudou vyskytovat roky srážkově nadnormální (jako 2021), můžeme výskyt půdního sucha
očekávat i v letech srážkově normálních. Je to hlavní
výzva adaptace našeho zemědělství i celé naší krajiny
na měnící se klima.

Podstatou variabilního setí je různý výsevek v závislosti na výnosovém potenciálu jednotlivých produkčních zón. V případě kukuřice se využívá přístup vyššího
výsevku v zónách s vyšším výnosovým potenciálem
a nižšího výsevku v nízko výnosových zónách. Zkušenosti ze zahraničí i výsledky potvrzené v praxi u našich
zákazníků, kteří v minulých letech variabilní setí kukuřice na svých farmách vyzkoušeli, potvrzují, že variabilním setím se dosahuje významného zvýšení výnosu
při zachování srovnatelných kvalitativních parametrů.
Při stanovení variability výsevku se vždy přihlíží
k charakteristice odrůdy, termínu výsevu, místním
podmínkám atd.

Ruku v ruce s variabilním setím by vždy měla jít
variabilní výživa, která má u variabilně založeného porostu zásadní vliv. Zvýšený výsevek v lepších zónách
znamená i vyšší požadavek na odběr živin. Naopak
v místech, kde je rostlin méně, není nutné zbytečně
aplikovat vyšší dávky, kterém rostliny nejsou schopny
využít.
Rádi bychom Vám nyní představili výsledky pokusu
v silážní kukuřici, který jsme ve spolupráci se společností AGROSPOL, Malý Bor a. s. založili v dubnu roku
2020.
Pokus zahrnoval čtyři variabilní vstupy:
- variabilní aplikace močoviny před setím
- variabilní setí
- variabilní hnojení pod patu
- variabilní aplikace roztokového hnojiva Nutrino
Výchozím bodem byla samozřejmě zpracovaná
mapa relativního výnosového potenciálu, černý polygon vyznačuje prostor kontroly. Celková výměra honu
činila 58,96 hektarů. Na podzim byl na tento hon aplikován kravský hnůj v uniformní dávce 50 t/ha.
Pro variabilní setí byl využit secí stroj Väderstad
Tempo F-8, který během setí umí současně aplikovat
granule či mikrogranule hnojiva přímo pod patu. Je tak
možné najednou načíst dvě aplikační mapy, jednu pro
setí a druhou pro hnojení.
V zóně pokusu byla navíc snížena dávka močoviny
před setím o 25 kg/ha a tato byla nahrazena variabilní
aplikací roztokového hnojiva Nutrino ve střední dávce
20 l/ha ve fázi 10-12 listů. Bylo tak dosaženo snížení aplikovaného dusíku o 5 %.
Na obrázku 2 můžete vidět výnos tak, jak ho zaznamenal výnosoměr řezačky John Deere se snímačem HarvestLab 3000). Čím červenější barva, tím
nižší výnos, modrá barva naopak značí místa s vysokým výnosem. Pro vyhodnocení pokusu byla data
z výnosoměru vyčištěna o chyby, které vznikají např. na

Obr. 3: Půdní sucho (a), zásoba vody v půdě (b) a relativní nasycení půdy (c) od počátku roku 2021 v měsíčním
kroku. Podrobnější on-line analýzu v týdenním kroku je možné najít od začátku roku 2021 resp. od roku 2013
na portálu www.intersucho.cz.

Jednotky

Dávka
kontrola

Střední
dávka
pokus

Variabilita

Dusík (N)
kontrola

Dusík (N)
pokus

YaraVita UREA
granulovaná 46 N

kg/ha

200

175

148-201

92,0

80,5

YaraMila MAIS NP 19-17

kg/ha

110

110

93,5-132

20,9

20,9

jedinců

87 000

87 000

78 000-95 000

-

-

l/ha

0

20

17-23

-

6,2

112,9

107,6

Přípravek

Výsevek kukuřice
NUTRINO
Celkem

Tab. 1: Detailní parametry pokusu - lokalita Agrospol Malý Bor, a.s.

Hon Pod Horou

Výnosprůměr

Výnosmedián

Škrobprůměr

Škrobmedián

Sušinaprůměr

Sušinamedián

Průměrný výnosový
potenciál plochy

Pokus

58,63

59,48

31,30

31,15

32,27

31,47

99,78

Kontrola

51,40

52,28

31,37

31,32

32,49

31,76

99,79

Rozdíl (t)

7,23

7,20

-0,07

-0,17

-0,22

-0,29

Rozdíl (%)

14,07

13,77

-0,22

-0,54

-0,68

-0,91

Tab. 2: Výsledky z pokusu - kvalitativní parametry siláže.

Homogenní hustota výsevku

• Stejný výsevek ve všech částech pole
nedostatečně využívá jeho možnosti.
• Nízko výnosové zóny nejsou schopny
vyživit více rostlin, než odpovídá jejich
potenciálu. Rostliny bývají v těchto
zónách nedostatečně vzrostlé a palice
nevyvinuté.
• Ve vysoko výnosových zónách je méně
jedinců, než kolik by díky vysokému
výnosovému potenciálu mohlo být.
• Výsledkem je nižší výnos na celém poli.

Vyšší hustota výsevku v zónách
s nižším výnosovým potenciálem

Nižší hustota výsevku v zónách
s vyšším výnosovým potenciálem

• Vysoko výnosové zóny mohou díky
svým půdním vlastnostem (vláha,
živiny) vyživit větší množství rostlin na
daném místě.

• Nižší výsevek snižuje konkurenci mezi
rostlinami.

• Hustší výsevek vede ke zvýšení počtu
rostlin i palic v porostu, tj. ke zvýšení
výnosu.
• Zároveň je však třeba kombinovat
variabilní setí s variabilním hnojením a
do vysoko výnosových míst zvýšit dávku
živin.

souvratích, při objezdech překážek či nestandardním
pohybu techniky po poli a byly statisticky odstraněny
všechny extrémní (chybové) hodnoty.
Komplexním využitím variabilních aplikací bylo
na tomto honu dosaženo zvýšení výnosu o 7,23 t/ha
oproti uniformní aplikaci dusíku a uniformnímu setí. Při
ocenění vnitropodnikovými cenami siláže (750 Kč/t)
se jedná o zvýšení zisku o 5 423 Kč/ha. Po započtení
zvýšených nákladů oproti kontrole v podobě hnojiva
Nutrino a nákladů na zpracování aplikačních map, farma na tomto honu dosáhla zvýšení zisku 3 976 Kč/ha.

Obr. 2: Odchylka teploty vzduchu (vlevo) od dlouhodobého průměru 1961–2000 a podíl srážek (vpravo) vzhledem k dlouhodobému průměru 1961–2000 v meteorologickém létě (červen–srpen) 2021.

Obr. 1: Mapa relativního výnosového potenciálu,
černý polygon vyznačuje prostor kontroly.

Obr. 2: Výnos tak, jak ho zaznamenal výnosoměr
řezačky John Deere se snímačem HarvestLab 3000.

Společnost využívá variabilní aplikace v kukuřici (setí i hnojení) již druhým rokem na výměře cca
450 ha, své zkušenosti s těmito technologiemi shrnuje vedoucí rostlinné výroby Ing. Pavel Nováček:
„Pro variabilní aplikace jsme se po zkušenosti v kukuřici přímo nadchli. Z mého pohledu v nich vidím směr,
jakým budeme v následujících letech směřovat. Je to
jedna z cest jak čelit dopadům Green deal v oblasti
snížení aplikačních dávek hnojiv a jejich cíleného pou-

• Při sníženém výsevku je v možnostech
i slabších míst vyživit všechny rostliny
(zejména se jedná o dostatek vláhy),
které pak dorůstají do běžné výšky s
dostatečně vyvinutými palicemi.
• Nižší výsevek tak vede ke zvýšení počtu
plně vyvinutých rostlin v zónách s nižším
výnosovým potenciálem.

žití. Nejedná se jen hnojiva, ale i o využití výnosového
potenciálu odrůd při jejich variabilním setí a sázení.
V letošním roce pokračujeme ve variabilních aplikacích, kromě porostů kukuřice jsme variabilní aplikace
využívali při hnojení řepky ozimé a kompletně v pěstování obilnin jak při setí, tak i hnojení. Variabilně jsme
v letošní sezoně v pokusu zasázeli a nahnojili průmyslové brambory, abychom si vyzkoušeli jejich reakci na
výnos. V pokusu na příští sezónu máme zasetou pšenici ozimou na meziřádkovou vzdálenost 25 cm variabilně v porovnání s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm
variabilně. Ve variabilních aplikacích a jejich ověřování
v mnoha pokusech na našich pozemcích budeme
i nadále pokračovat.“
V případě zájmu nejen o variabilní setí, ale i další
variabilní aplikace navštivte naše stránky www.variabilni-aplikace.cz, kde naleznete detaily případové studie
a kontakty na naše obchodní zástupce.
Ing. Martina Semrádová
Varistar, s.r.o.
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Podsevy trav a jetelovin v kukuřici
Výsledky z pokusů a praktická doporučení.

Kukuřice pěstovaná na siláž je stěžejním
objemným krmivem využívaným v živočišné
výrobě a zároveň hlavním zdrojem biomasy pro
bioplynové stanice. V případě využití kukuřice
k produkci na zrno je dnes významnou tržní komoditou a její pěstování již není záležitostí jen klimaticky nejteplejších kukuřičných výrobních oblastí.
Kukuřice je však zároveň plodinou velmi zranitelnou z důvodu náchylnosti k vodní erozi půdy, a to
zejména v počátečním období svého růstu a vývoje. Důvodem je její technologie pěstování v širokých řádcích při výsevu na konečnou vzdálenost,
ale také pomalý počáteční růst, resp. dlouhá
doba potřebná k zapojení porostu s dostatečnou
pokryvností.

livé varianty podsevových plodin (viz. Tab. 1) multifunkčním experimentálním strojem společnosti
P&L. Jednou pracovní operací (při jednom přejezdu
po pozemku) byly provedeny čtyři agrotechnické
zásahy: 1) v prostoru mezi řádky o šířce 32 cm bylo
provedeno plečkování, 2) výsev podsevových plodin,
3) přihnojení dusíkem (DAM 390 v dávce 40 kg dusíku na hektar) a 4) pásová aplikace herbicidu nad řádky
kukuřice (LAUDIS 1,5 l/ha + ASPECT PRO 1,5 l/ha).

Vzhledem k dopadům měnícího se klimatu
a v souladu s nastavovanými legislativními pravidly
ochrany půdy (redesign eroze) vyvstává potřeba inovovat pěstební technologii kukuřice směřující k zachování produkčních vlastností půd. Většina stávajících
půdoochranných technologií při pěstování širokořádkových plodin je založena na dostatečném množství
rostlinných zbytků z předplodiny (sláma) či meziplodiny. Alternativním řešením je pěstování meziplodin
nebo podsevů, kde pro efektivní produkci biomasy je
zapotřebí zvolit vhodné druhy a také zajistit včasný
termín výsevu. Půdoochranné technologie zpracování
půdy s využitím meziplodin byly v našich podmínkách
úspěšně rozpracovány v posledních letech (např. pásové
zpracování půdy) s dostatečným protierozním efektem
a uspokojivým výnosovým potenciálem. Nevýhodou je
však závislost na použití totálního herbicidu glyfosátu,
používaného k umrtvení „živého mulče“, a to vzhledem
k očekávaným restrikcím této účinné látky do budoucna.

•   Nejvyšší produkce biomasy u podsevových plodin
pěstovaných v monokultuře bylo dosaženo u obou
variant s jílky (vytrvalý, mnohokvětý), z obilnin u žita setého a z dvouděložných druhů u varianty se svazenkou
vratičolistou. Z jetelovin poskytl nejvyšší výnos jetel
inkarnát.

Nové trendy v pěstování plodin se zaměřují na zvýšení druhové pestrosti osevních postupů. Základem
konceptu je tvorba rostlinných pokryvů v meziporostním období a v porostech hlavních plodin za účelem
biologického zpracování půdy, eliminace eroze, omezení rozvoje plevelů, chorob a škůdců, zajištění vstupu
organické hmoty do půdy apod. Jednou z možností využití principů biotické intenzifikace je uplatnění podsevových plodin, které napomáhají dosažení pěstebních
a ekologických cílů při pěstování plodin. Funkce podsevů jak v samotné kukuřici, tak i po její sklizni, je nepostradatelná. Plodiny dodávají organickou hmotu do půdy
a zlepšují strukturu půdy, redukují erozi půdy, eliminují
neproduktivní výpar z povrchu půdy, omezují vyplavování živin do podzemních vod a některé druhy fixují
dusík.
Pokusy s podsevy
Na klimaticky odlišných lokalitách Jaroměřice
(řepařsko-obilnářská výrobní oblast v Boskovické brázdě) a Žabčice (kukuřičná výrobní oblast v Dyjsko-svrateckém úvalu) byly na jaře 2020 založeny polní pokusy
s podsevy v kukuřici. Před založením experimentu byla
v roce 2019 na podzim provedena orba a na jaře následujícího roku předseťová příprava půdy. Aplikace statkových a minerálních hnojiv byla zajištěna v celkové dávce
dusíku na úrovni 220 kg č.ž. N/ha.
Setí kukuřice proběhlo na obou lokalitách v polovině dubna pomocí 8 řádkového secího stroje na rozteč
75 cm. Výsevek činil 80 tis. semen/ha, použitý hybrid
kukuřice (FAO 280). Ve fázi 3.–4. listu kukuřice (13. 5.
v Žabčicích, 27. 5. v Jaroměřicích) byly vysety jednot-

Předběžné závěry a doporučení
Produkce biomasy podsevových plodin dosáhla
nejvyšších hodnot v odběrech provedených v druhé
pol. července (0,5– 2 t.ha-1 suš.), maximum (2,82 t.ha-1
suš.) poskytla svazenka na lokalitě Jaroměřice.
Obr. 1: Porost podsevu jílku mnohokvětého v kukuřici
35 dní po zasetí (Jaroměřice, 1. 7. 2020).

Obr. 2: Porost podsevu jílku mnohokvětého v kukuřici
35 dní po sklizni (Jaroměřice, 21. 10. 2020).

•   U varianty s jílkem vytrvalým je patrný postupný
nárůst objemu hmoty až do termínu sklizně kukuřice.
• Oba druhy jílku jsou schopny na rozdíl od ostatních
druhů relativně dobře snášet vliv zastínění porostem
hlavní plodiny a na pozemku tvoří zapojené vegetující
pásy i po sklizní silážní kukuřice.
• Ostatní v pokusu zařazené druhy byly při sklizni hlavní
plodiny v důsledku nedostatku světla a konkurenčního
prostředí porostu kukuřice již výrazně oslabené nebo
dokonce zcela odumřely (např. varianta s obilninou).

Tab. 1: Použité druhy podsevových plodin v kukuřici. Pozn.: *orientační ceny osiva rok 2018.

• Potenciální výnosy silážní kukuřice na obou lokalitách
u všech založených variant dosáhly v roce 2020 velmi vysoké úrovně. Na lokalitě Žabčice se pohybovaly
v rozpětí 21–24 t.ha-1 suš., resp. na lokalitě Jaroměřice
byly v průměru variant nepatrně vyšší (o 2,5 t.ha-1 suš.)
a dosáhly 24–26 t.ha-1 suš.
• Mezi hodnocenými variantami nebyly ani u jedné
z hodnocených lokalit zjištěny významné rozdíly a lze
tak předběžně odvodit, že podsevové plodiny nemají
negativní vliv na produkci silážní kukuřice.
• Přítomnost podsevových plodin v meziřádku ve
srovnání s konvečním způsobem pěstování kukuřice
významně omezuje ztrátu půdy. Nejlepší ochranný
efekt byl s postupujícím vývojem a nárůstem porostu
podsevů zaznamenán u jílku mnohokvětého a svazenky vratičolisté.

Obr. 3: Produkce biomasy podsevových plodin (lokalita Žabčice) v roce 2020 – zdroj Mendelu.

•   Výsledky byly získány při řešení projektu
MZe ČR – NAZV QK1910334.
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Obr. 4: Produkce biomasy podsevových plodin (lokalita Jaroměřice) v roce 2020 – zdroj VÚRV, v.v.i., VS Jevíčko.

CÍLE PODSEVU V KUKUŘICI JSOU:
• ochrana půdy před erozí
(povrchovým odtokem srážkové vody)
•     zlepšení půdní úrodnosti
(tvorba humusu a fixace živin v půdě)
• zlepšení odolnosti půdy vůči zátěži
technikou (utužení půdy)
• případné využití píce podsevů jako
krmiva
•   možnost zakládání kukuřice do pásů
     s podsevem v následujícím roce
technologií   strip-till
Obr. 5: Výsledky ztráty půdy vodní erozí ve druhém termínu simulace na lokalitě Jaroměřice (25. 6. 2020) – zdroj VÚMOP, v.v.i.

Travní směsi TRAVAMAN najdete v nabídce všech níže uvedených firem.
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