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Alexxandra se vrací

Vrací se jako zrnový hybrid kukuřice - tentokrát s dvěma x
Tuto zprávu očekávali zemědělci, kteří v minulých dvou
letech měli možnost zavítat ke kolegům na Slovensko nebo do
Maďarska. Zde o tomto hybridu firmy RAGT již s dostatečným
předstihem slyšeli.
Spolu s tímto zrnovým hybridem v roce 2011 přichází VP
AGRO na trh v České republice
i s dalšími novinkami francouzské šlechtitelské firmy RAGT
Semences. Pro prezentaci všech
zde není prostor. Proto si představíme jen hybridy Nuxx, Musixx a Soulages. Ty jsou zaměřeny především pro chovatele
skotu nebo provozovatele bioplynových stanic.

Alexxandra. Foto L. Kernerová

Královna, která odolá
suchu - ALEXXANDRA

Hybrid Alexxandra s číslem
ranosti na zrno 310 je určen
pro pěstitele zrnové kukuřice na
Hané a v Polabí. Alexxandra splňuje veškeré jejich požadavky.
Vysoký výnosový potenciál (viz
tabulka č. 1.), pevné nepoléhavé
stéblo, velmi dobrý zdravotní
stav a odolnost vůči přísuškům
v průběhu léta. Alexxandra je
hybrid pro pěstitele s velmi vysokou úrovní agrotechniky pěstování. Myšlenka, že ji zaseji
do písku a nepohnojím je mylná
a k uspokojivému výsledku nevede. Pokud chceme dosáhnout
s Alexxandrou výnosy kolem 14
t/ha, musíme uvažovat o základní
výživě na úrovni 180 kg dusíku.
Dusík se snažíme rozdělit alespoň do třech aplikací. Před setím, ve formě síranu amonného,
během setí pod patu v amofosu
a v průběhu vegetace aplikovat
poslední dávku během plečkování. Pak je využit potenciál palic
Alexxandry. Dlouhé palice (28

až 32 zrn v řadě) s vysokým počtem řad (15 až 16) jsou předpokladem maximálních výnosů. Ty
Alexxandra dosahuje i v letech
s nedostatkem srážek, tak jak to
potvrzují výsledky dosahované
v Maďarsku .
Stravitelnost = 100 %
budoucnost

Výhoda silážních hybridů firmy RAGT spočívá ve stravitelnosti vlákniny a její přístupnosti
mikroorganismům v bachoru.
Trávení je tedy rychlejší, což
způsobuje zlepšení průchodu
krmiva a vyšší možnost příjmu.
Nízká plnivost bachoru (NDF)
takového hybridu, umožňuje
zvýšit přijímané množství hmoty, a tak zabezpečit vyšší potřeby

krmné dávky. V RAGT si uvědomili, že stravitelnost znamená
100 % budoucnost. Tyto vlastnosti nově registrované hybridy
plně splňují. Sledování živinové
hodnoty siláží z hybridů RAGT
a standardních silážních hybridů, podle vztahu hutnosti rostlin
a silážní stravitelnosti vlákniny, potvrdily následnou vyšší
užitkovost skotu při zkrmování
silážních hybridů RAGT. Míra
hutnosti (měrné hmotnosti) potvrzuje změny obsahu při měnícím se podílu různých typů
rostlin kukuřice a dále se potvrzuje přímá souvislost mezi příjmem sušiny zvířaty a mléčnou
produkcí či přírůstkem zvířat
ve výkrmu. Hodnoty jsou vyšší
u siláží s rostlinami s nižší hutností. V rámci oficiálních poku-

Alexxandra potvrdila svoji výkonnost na řadě veřejných sklizní.
Foto Milan Prokop

sů v síti velkých parcel RAGT
a po víceletém pěstování a testování u zemědělských podniků
v ČR, vykazují hybridy RAGT
v jednotlivých ranostních sortimentech excelentní živinové
profily pro všechny typy chovů,
zejména jsou vhodné pro svoji

ALEXXANDRA - poloprovozní pokusy VP AGRO - 2010
Stanoviště

Okres

Datum sklizně

Vlhkost %

Výnos t/ha

Výnos t/ha 14 %

Sloveč

Nymburk

19.10.2010

29,9

18,7

15,2

Tištín

Prostějov

13.10.2010

32,1

17,2

13,6

Oskořínek

Nymburk

3.11.2010

28,2

14,1

11,8

Vyšehořovice

Praha východ

26.10.2010

34,2

12,3

9,4

Moravany

Pardubice

2010

31,4

11,8

9,4

Hostovice

Pardubice

15.11.2010

27,8

11,8

9,9

Unčovice

Olomouc

21.10.2010

28,6

15,9

13,2

Fa. Jones Nový dvůr

Břeclav

22.10.2010

26,7

11,8

10,0

vyrovnanost v poměru škrobu
a stravitelnosti vlákniny (ve
Francii hodnocení Dinag). Musíme si uvědomit, že vyšší stravitelnost vlákniny snižuje riziko
acidóz spojených s vysokým
obsahem škrobu. Příjem hmoty
siláže je pozitivně ovlivňován
typem ukládání škrobu do zrna
a degradací vlákniny. Hladina
škrobu umožňuje posílit energetickou hodnotu krmné dávky
a dodat po své degradaci vysokou resyntézu proteinů do bachoru (v testech použitá hodnota
MP). Struktura vlákniny (nízká
ADF) umožňuje lepší stravitelnost vlákniny v bachoru. Hodnota stravitelnosti je podtržená
i u nás používanou hodnotící
evropskou jednotkou ELOS.
pokračování na str. 2

15 let senážnování do vaků
s firmou CRS Marketing s.r.o
Senážování krmiv do vaků si v ČR za poledních 15 let
vydobylo nezastupitelné místo. Firma CRS Marketing s.r.o.
z Čížkovic u Lovosic patří od začátku k pionýrům, kteří od
roku 1995 uváděli tuto technologii do našich podmínek.
Naším partnerem byla od začátku firma Budissa Agroservis
GmbH z Kleinbautzenu ve východním Německu.

Čelní pohled na lis Budissa Bagger RT-8000 s traktorem.

Senážní lis Budissa Bagger RT-9000 s vakem 3,6 m.

Určujeme vývoj a technické
trendy
Naším dlouholetým partnerem v oblasti senážování do
vaků je firma Budissa Agroservis
GmbH z Kleinbautzenu, která je
součásti holdingu Budissa AG,
jednoho z největších zemědělských podniků ve východním
Německu. Tato firma od roku
1994 zavádí v celé Evropě technologii firmy AG-Bag, kterou
nejdříve dovážela z USA a po
stupně organizovala výrobu
vaků a silážních lisů v Evropě.
Od roku 1994 byla partnerem
firmy Budissa Agroservis firma
AG-Bag International se sídlem
v Oregonu (USA), která ve své
době patřila k průkopníkům této
technologie v USA a v ostatních
částech světa. Od roku 1998 se
silážní lisy vyrábějí v Evropě.
V průběhu spolupráce s firmou AG-Bag jsme poznali řadu

zajímavých a milých lidí, s našimi zákazníky jsme absolvovali
několik studijních cest po USA
a řadě zemí Evropy. V roce
2004 byla firma AG-Bag prodána jinému investorovi. Díky
tomu došlo k odchodu řady lidí
od firmy AG-Bag a německoamerická spolupráce postupně
zanikala.
Budissa Bag - nové jméno
na poli senážování do vaků
V posledních 10 letech určuje
vývoj na poli senážování do vaků
v Evropě jednoznačně náš partner firma Budissa Agroservis.
Díky úzké spolupráci s firmou
Annaburger, předním výrobcem
zemědělské dopravní techniky,
vznikají nové modely senážních lisů se značkou „Made in
Germany“. Výroba silážních
vaků probíhá ve spolupráci
s firmou RKW Agriplan, což

je největší evropský výrobce
zemědělských fólií.
Od poloviny roku 2010
dochází v oblasti senážování do
vaků k menší změně v oblasti
názvů a označení lisů a senážních vaků. Původní název AGBag nahradí na vacích označení
Budissa Bag a silážní lisy budou
mít označení Budissa Bagger.
Největší sortiment silážních
lisů na trhu
Naše senážní lisy se vyznačují vysokou spolehlivostí, vysokým výkonem a nízkou spotřebou paliva. Proto jsou oblíbené
především u podniků služeb.
V ČR používají naše lisy všechny významné službařské firmy.
Model Budissa Bagger RT8000 (dříve G -7000) patří
k nejprodávanějším lisům
v Evropě. Výkon tohoto lisu je
70 t/hod při sklizni vojtěšky
a 120 t/hod při sklizni silážní
kukuřice. To vše se spotřebou
jen 50-60 l nafty na vak.
Novinkou letošní sezóny
je kombinovaný lis RT-8100
s bržděním lany i kotvou. Tento
lis se uplatní především u podniků služeb, které potřebují na

Lis RT-9000
pracuje bez brzdných lan.
podzim lisovat cukrovarnické řízky a vlhké zrno. Při tomto způsobu totiž odpadá nutnost zábrany.
Jako jedna z prvních firem jsme
uvedli na podzim loňského roku
na trh nový lis RT-9000 s komorou 3,3 m nebo 3,6 m. Tento lis je
určen především pro bioplynové
stanice. Do vaku o délce 150 m
se vejde 1000 t silážní kukuřice.
Za 24 hodin lze uložit do vaku
2000 t silážní kukuřice.
Silážní lis je výhodnější než
stavba silážního žlabu
V souvislosti s rozvojem
nových bioplynových stanic si
řada investorů pokládá otázku
pokračování na str. 2
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Alexxandra se vrací
20 nejvýkonějších hybridů zkoušených v Maďarsku - 2008
Středně raný sortiment, průměr z 11 lokalit
14

ALEXXANDRA

DKC 3511

DKC 4626

Výnos zrna t/ha (14%)

NX34466

DKC4490

NK Thermo

BRIXXO

13

PR37N01

PR37D25
Átlag
NX20416

Kornélius
PR37N54

SUM0000
SUM0243

Kamelias

Sudoku

GK Boglár

NK Altius

Juxxin
PR38A79

12

NK Symba

LG3330

11

16

17

18

19

20

21

22

Vlhkost zrna při sklizni (%)

pokračování ze str. 1
Dvojí jistota
v jednom - NUXX

Nuxx je tříliniový univerzální hybrid vhodný pro využití na siláž i zrno. Rostliny
jsou mohutné, dlouho zelené
s erektivním postavením listů. Poskytuje vyrovnané výnosy silážní hmoty a v letech
s nadbytkem siláže možnost
ekonomické výroby zrna. Má
rychlý počáteční růst a pevné
stéblo. Hybrid Nuxx dosahu-

je velmi vysoké hodnoty UFL
(dopočítaná jednotka energie)
a DINAG (stravitelnost vlákni
ny) což dokumentuje tabulka
č. 2. Představuje novou hodnotu
poměru výkonu a stravitelnosti,
kterou ocení nejen chovatelé s vysokou užitkovostí, ale
i provozovatelé bioplynových
stanic. Číslo ranosti na siláž
i na zrno 230 zajišťuje dosažení optimální sklizňové zralosti
i v letech s chladnějším průběhem vegetace nebo při pozdějším termínu výsevu.

NUXX - pokusy Francie
Hybrid
Nuxx
Coxximo
Nuxx
Sulli
Nuxx
Konsensus
Nuxx
Sensation
Nuxx
Tekni

Počet
lokalit
171
54
19
35
69

Výnos suché
hmoty t/ha

Nuxx
% kontroly

Sušina
%

UFL
% kontroly

18,6

101,3

35,6

101,6

18,4
16,8

35,9
108,8

15,5
15,6

16,8

37,9

102,6

38,8
101,8

17,1
17,2

100,7

34,2
100,8

15,5
17,4

34,4

36,9

101,9

35,7
102,2

34,7

102,7

33,8

zdroj: databáze údajů SEV, RAGT Semences, UFL – neto energie laktace

Zahraje na každou
notu - MUSIXX

Maximum muziky za dobrou
cenu. To bude konstatovat zemědělec, který si tento vysoce
výkonný hybrid vybere. Chcete mít vysoký výnos silážní
hmoty o vysoké stravitelnosti?
Musixx Vám to splní. Potřebujete vysoký výnos kukuřičného
zrna? Hybrid Musixx Vás opět
nezklame. Číslo ranosti na siláž 260 a na zrno 250 předurčuje tento hybrid pro pěstování
v řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Musixx má vysoké
silně olistěné rostliny typu
stay green se širokými listy,
zrno typu mezityp. Jeho jasné
přednosti jsou rychlý počáteční růst, odolnost vůči chladu,
velmi dobrý zdravotní stav
a pevné stéblo. O vysoký výnos
zrna nebo energie z hektaru se
postarají dobře opylené vyrovnané palice. Kvalitativní parametry potvrzují výsledky, které
hybrid Musixx dosáhl během
testování ve Francii viz tabulka č. 3.

MUSIXX - pokusy Francie

Na plný výkon
- SOULAGES

Hybrid

Hybrid nové kvality pro bioplynové stanice s vysokým
výnosem energie z hektaru. Soulages, nabízený na základě EU
katalogu, překvapí provozovatele
bioplynových stanic také svým
výnosem zrna a jeho sklizňovou
vlhkostí. V případě, že je dostatek různých jiných substrátů pro
tvorbu bioplynu, může hybrid
Soulages přinést další zisk za
prodej kukuřičného zrna. Jedná
se o univerzální hybrid, vhodný
pro využití jak pro siláž tak i na
zrno, s číslem ranosti na siláž
290. Zrno je typu koňský zub,
což napovídá o jeho schopnosti
rychlého dozrávání a uvolňování vody ze zrna. Palice jsou
dlouhé, úzké a bohatě ozrněné.
Rostliny jsou bohatě olistěné.
Hybrid má pomalejší počáteční
růst. To ovšem nevadí, protože
tím důležitým momentem pro
výběr tohoto hybridu je obsah
metanu v bioplynu. Výsledky na
siláž a pro porovnání i na zrno
v roce 2010 jsou zaznamenány
v tabulce č. 3.
Volba hybridu v dnešní době
je velmi náročná věc. Jen firma,
která se opírá o teoretické znalosti a dostatek informací může
seriózně pomoci s výběrem hybridů pro daný zemědělský podnik. Nemůžeme slibovat zázraky

Musixx
Sensation
Musixx
LG3234
Musixx
Ronaldinio
Musixx
NK Perform

Počet
lokalit

Výnos suché
hmoty t/ha

Sušina
%

UFL

DINAG

Škrob
%

18,5

34,4

0,911

51,4

34,4

18,1

35,2

0,901

50,1

33,6

16,8

33,5

0,963

55,4

33,6

16,2

32,9

0,956

55,8

32,3

17,8

36,3

0,914

51,8

33,6

17,8

35,6

0,912

51,6

33,4

18,5

36,9

0,916

50,9

34,5

18,2

34,8

0,918

51,5

33,8

14
10
43
34

zdroj: RAGT Semences, UFL - neto energie laktace, DINAG - stravitelnost organické hmoty

nebo jednoduchá schémata, protože vlivem půdně klimatických
podmínek je v České republice
takové množství lokalit na kterých dochází k různé kumulaci
sumy efektivních teplot, že ke
každému zemědělskému podniku a pozemku se musí přistupovat individuálně. Jednotliví pracovníci Agronomického servisu
VP AGRO Vám, již při objednávání osiva kukuřice, sladí hybridní skladbu na podniku tak,
aby silážní zralost navazovala
postupně. Při sklizni na zrno
je cílem nejen vysoký výnos
u doporučeného hybridu, ale
i nízká sklizňová vlhkost zrna.
Cílem je zamezit dozrávání
kukuřice na siláž v krátkém
časovém období a tím zamezit
sklizeň o vysokých sušinách
kukuřice a následnému obsahu
mykotoxinů, nebo sklízet zrnovou kukuřici v nadprůměrných

Nuxx. Foto Luďka Kernerová

vlhkostech a tím zamezit ztrátovost pěstování kukuřice na zrno.
Ing. Milan Prokop,
VP AGRO

Poloprovozní pokusy na siláž RAGT 2010 v Karlstein, Rakousko
Setí: 07.05.2010; Sklizeň: 10.10.2010
Hybrid

FAO

Výnos t/ha

Sušina %

Výnos CSH t/ha

MJ ME/ kg SH

MJ NEL/ kg SH

BAXXOS

220

32,55

42,0%

13,67

11,53

7,07

Doncarlo

250

32,79

41,4%

13,58

11,36

6,94

DERIXX

260

44,27

35,1%

15,54

11,21

6,83

IDEALIXX

270

46,08

37,9%

17,46

11,65

7,16

SOULAGES

290

56,16

30,3%

17,02

11,07

6,73

Poloprovozní pokusy na siláž RAGT 2010 v Laa/Thaya, Rakousko
Setí: 10.04.2010; Sklizeň: 24.09.2010
Hybrid

FAO

Firma

Vlhkost %

Výnos t/ha

Výnos t/ha při 14%

Výnos v %

Delitop

240

RAGT

23,9%

10,42

9,05

100%

MUSIXX

260

RAGT

34,2%

12,10

8,86

98%

IDEALIXX

270

RAGT

33,2%

10,14

7,56

83%

MAXXALIA

280

RAGT

28,9%

11,34

9,10

101%

SOULAGES

290

RAGT

31,2%

12,92

9,98

110%

15 let senážování do vaků s firmou CRS Marketing s.r.o
pokračování ze str. 1

zda se vyplatí pořídit silážní
žlab nebo zda se vyplatí pořídit
silážní lis?
Odpověď na tuto otázku je
relativně jednoduchá. Při stavbě
žlabu je kapitálové riziko ně-

kolikanásobně větší než u lisu.
Druhou věcí jsou ztráty a nákla
dy na dusání a zakrytí žlabu.
Je obecně známo, že ztráty na
žlabu se pohybují od 10-15%,
u silážního vaku 0-3%. Velkým
problémem řady farem je sladě-

ní výkonnosti řezačky a dopravní techniky s dusací technikou.
Následné ztráty na jámně jsou
vyšší než náklady na uložení
do vaku. Pokud má lis RT-9000
výkon v silážní kukuřici až 250
t/hod, je v jedné operaci mate

Budissa Bag vaky najdete také v daleké Austrálii.

riál slisován a uložen bez přístupu vzduchu.
Firma CRS Marketing s.r.o.
nabízí všem zájemcům zpracování porovnání různých technologií na 1 t krmiva. Řada
našich zákazníků tuto formu
bezplatného poradenství využívá a profituje z ní.
Partnerství se zákazníkem
Obchod dělají lidé, proto dbá
firma CRS Marketing s.r.o. na
přímý kontakt se zákazníkem
a na dlouhodobé vztahy.
Obchod nekončí předáním
stroje, ale právě začíná. Jde
o technologii, ke které nabízíme
vlastní zkušenosti a poradenství
s cílem co nejlepšího efektu pro
zákazníka. Někteří naši zákazníci s námi pracují již více jak
15 let k plné spokojenosti obou
dvou stran.
Pro další období připravujeme řadu novinek v našem programu i v oblasti servisu, které
předvedeme ještě letos široké
veřejnosti.
Ing. Martin Hruška
CRS Marketing s.r.o.
Foto Ing. Martin Hruška

Nové barevné provedení nejčastěji prodávaného lisu RT-8000.

Senážní lis Budissa Bagger RT-8100 Profi s vakem Budissa Bag.
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Ochrana čiroku proti škodlivým činitelům
Plevele, choroby a ochrana
Pěstování energetických plodin se dostalo v posledních letech
do popředí zájmu mnoha zemědělských podniků. Jednou z těchto
plodin je čirok. K produkci biomasy jsou vhodné především druhy
krmného čiroku (Sorghum bicolor), sudánská tráva (Sorghum
sudanense) a smíšené typy (S. bicolor x S. sudanense).
Energetické využití čiroku spočívá jednak v možnosti
produkce biomasy pro spalování, ale zejména na výrobu
siláže pro bioplynové stanice.
Technologií pěstování čiroku
se u nás zabývalo několik vědecko-výzkumných pracovišť
a ústavů. Z nich jsou to zejména Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze Ruzyni,
Mendelova univerzita v Brně,
Výzkumný ústav pícninářský
v Troubsku a některé další.
Dosud publikované metodiky pěstování popisují technologii přípravy půdy, setí, sklizně
i dalšího využití, ale poměrně
málo si všímají otázky mož-

odlišně, a není proto možné
použití všech přípravků povolených v kukuřici také v čiroku,
přestože se jedná o podobné
plodiny.
Ochrana proti plevelům je
propracovaná zejména ve státech s vyšším zastoupením čiroku. Z evropských států jsou
to zejména Francie, Itálie,
Maďarsko, ale také Německo,
Rakousko, Ukrajina a Slovensko. Na základě těchto zkušeností a doporučení uvádím
přehled možného využití některých herbicidů.
Doporučovaný pozdní termín
setí čiroku dovoluje odstranit
plevele vzešlé před setím me-

(Sorghum halepense), ale také
prosa (Panicum) není vhledem
k botanické příbuznosti možná,
a proto je třeba volit pozemky,
kde se tyto druhy nevyskytují,
případně jejich výskyt je třeba
eliminovat v předplodinách.
Dalším z přípravků používaných v zahraničí, s účinnou
látkou S-metolachlor, je Dual
Gold. Jeho selektivita vůči čiroku je horší a ježatka, případně jiné prosovité trávy, nesmí být ve vyšším stádiu než
2 listy. Obecně se uvádí, že
S-metolachlor je pro použití
v čiroku mnohem bezpečnější. Pozdějšího termínu postemergentní aplikace, s účinkem
pouze na dvouděložné plevele,
se využívá k likvidaci právě
dvouděložných plevelů. Zde
se dobře uplatňují přípravky
na bázi fenoxykyselin - 2,4D, dicamba, bromoxinyl a také
pyridate. Čirok je zejména vůči
dicambě (Banvel) dostatečně

Strategie ošetření čiroku proti plevelům
setí
trávy a
dvouděložné
plevele

trávovité
plevele

vzcházení

6 listů

3 - 4 listy

8 listů

RAMROD
6L

herbicid proti dvouděložným plevelům

MERGATOR GOLD 1,4 L

dvouděložné
plevele

BROMOXINYL 25 SC 2,4 L

BANVEL 480 0,6 L
svízel
BASAGRAN SG 1,6 L
LONTREL 100 – 1,25 L

pcháč

Obrázek 1: Strategie ošetření čiroku proti plevelům.
ných vlivů škodlivých organismů a řešení ochrany. Potvrzuje
to také skutečnost, že čirok jako plodina nemá v seznamu povolených přípravků na ochranu
rostlin, vydávaný Státní rostlinolékařskou správou, jediný
povolený pesticid.
Ochrana proti plevelům

Čirok se má podle dostupných metodik pěstovat na málo zaplevelených pozemcích.
Z praxe ale víme, že tento
požadavek není možné v řadě
případů splnit. Porost čiroku je
značně citlivý na zaplevelení
zejména v počátečních stádiích
vývoje, kdy ještě dostatečně nekryje povrch půdy. Plevele jako
jsou zejména laskavce, merlíky,
lebedy, svlačec, pcháč a další druhy, mají schopnost silně
potlačit růst čiroku, a tím nejen
snížit výnos hmoty z hektaru,
ale výrazně snížit energetickou
hodnotu této hmoty. Proto je
včasná ochrana proti plevelům
jedním z nejdůležitějších zásahů při pěstování čiroku.
Mnoho pěstitelů se domnívá,
že do čiroku je možné použít
stejné herbicidy jako do kukuřice. Zde bych chtěl ale upozornit, že na některé účinné látky
reagují tyto dvě plodiny zcela

chanicky, případně s použitím
herbicidů na bázi glyfosátu.
Likvidaci plevelů plečkováním
za vegetace je třeba provádět,
vzhledem k mělké kořenové
soustavě čiroku, mělce.
Pro preemergentní a postemergentní aplikaci se převážně využívají herbicidy na bázi
S-metolachloru a terbuthylazinu. V hybridech čiroku určených pro energetickou produkci se v Německu, USA,
Jihoafrické republice, Austrálii,
Brazílii i jinde používá přípravek Gardo Gold (312,5 g/l
S-metolachlor + 187,5 g/l
terbuthylazin), což je obdoba
v Čechách registrovaného herbicidu Gardoprim Plus Gold
500 SC. Doporučuje se časná postemergentní aplikace,
protože preemergentně může
na čirok působit fytotoxicky.
Aplikace musí být načasována
ve fázi 3 listů, protože v této
fázi je S-metolachlor přijímán
pouze přes hypokotyl a ne listy.
Ježatka kuří noha a další prosovité plevele nesmí překročit
fázi 2.-3. listu. Při postemergentní aplikaci po fázi třetího
listu čiroku není riziko poškození plodiny velké. Obecně
je však třeba poznamenat, že
likvidace prosovitých trav,
zejména čiroku halepského

tolerantní. Na obrázku 1 jsou
uvedeny aplikace některých
herbicidů doporučovaných
na ochranu čiroku ve Francii.
(zdroj R.A.G.T.)

Vážnějším problémem mohou
být v některých polohách půdní
nematody, proti kterým ochrana
mořením není účinná. Parazitují
na kořenech čiroku a při silném
výskytu mohou způsobit značné
snížení výnosů.
Choroby čiroku

Vzcházející rostliny čiroku,
stejně jako jiné plodiny mohou poškodit houby Pythium
spp., dále Fusarium spp.,
Aspergillus spp., Rhizoctonia
solani a Phoma sorghina.
K silnému výskytu dochází ve
vlhké chladné půdě, kdy čirok
vzchází pomalu. To je jeden z důvodů, proč se musí čirok v našich
podmínkách vysévat pozdě do
již dobře prohřáté půdy.
Listových chorob čiroku je
velmi mnoho. Vyplývá to ze
skutečnosti, že je to velmi stará kulturní plodina, pěstovaná
zejména v teplých oblastech
Afriky, Asie, Ameriky, a to již
více než 5000 let. Ne všechny
se však vyskytují v podmínkách
střední Evropy. Za nejvážnější
chorobu, kterou jsme zaznamenali také u nás, lze považovat
antraknózu čiroku. Způsobuje ji
houba Colletotrichum sublineolum, dříve mylně označována jako Colletotrichum graminicola.
Tento patogen tropických a subtropických oblastí se zejména
rozšířením pěstování kukuřice
dostal také do naši republiky.
Zvláště náchylné na antraknózu
bývají některé odrůdy zrnového
čiroku, ale ani u ostatních typů
nelze infekci vyloučit.
Patogen napadá jak listy, tak
stébla. Na listech se zpočátku vytváří malé tmavé skvrny
o průměru 3 až 5 mm. Později
se zvětšují a jejich střed se
zbarvuje do slámové světle hnědé barvy. Silný výskyt
antraknózy jsme zaznamenali
na zrnovém čiroku v letošním
roce. Na obrázku 2 jsou vidět

Čirok a škůdci

Čirok, na rozdíl od kukuřice, není hostitelskou rostlinou
běžných škůdců kukuřice, jakými jsou zavíječ kukuřičný
(Ostrinia nubialis) ani bázlivec
kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera). Proto je vhodnou
plodinou v oblastech s vysokou škodlivostí těchto druhů
a v podnicích s velkým podílem
kukuřice v osevním postupu.
Na čiroku se mohou v některých letech vyskytnout mšice.
Jejich přímá škodlivost nebývá
v našich podmínkách vysoká,
ale mohou být přenašeči virových chorob a z nich zejména virus mozaikové zakrslosti
(MDM), který se vyskytuje na
plevelných prosovitých travách.
Nejvážnější problémy mohou způsobit zejména na
vzcházejících porostech drátovci (Elateridae), případně
některé larvy motýlů, například
osenice. Škodám způsobeným
těmito škůdci je možné zabránit použitím mořidel s insekticidním účinkem.

Obrázek 2: Počáteční projevy
antraknózy na listech čiroku.
typické projevy začínající infekce a léze typické pro další
fázi šíření choroby.
Jak je vidět z obrázku 3,
skvrny se podélně protahují
a tkáň uvnitř odumírá. Tím se
výrazně zmenšuje asimilační
plocha a dochází k redukci vý-

Obrázek 3: Splývání skvrn
a tvorba lézí na listech.

nosu zrna (u zrnových typů
čiroku), ale také celkové hmoty
u silážních typů.
Patogen ovšem nenapadá pouze listy, ale ve značné míře také
stébla, viz. obrázek 4. Na nich
se tvoří podélné světlé skvrny
s tmavým červenohnědým lemem a současně se infikuje také
celý vnitřek stébla. To zpomaluje až zastavuje transport vody
a živin do rostliny. Ve velmi
teplých oblastech dochází k úplné destrukci napadených porostů. Podle údajů ze sousedního
Německa způsobila tato choroba
snížení výnosu až o 20 %.

Obrázek 4: Symptomy choroby
na stéble.
Fungicidní ochrana proti antraknóze čiroku není známa.
Hostitelskými druhy jsou kromě
čiroku také kukuřice, a prosovité
plevele - ježatka, proso, rosička,
čirok halepský a jiné druhy trav.
Choroba přežívá na rostlinných
zbytcích a proto jejímu šíření
můžeme zabránit péčí o hygienu
půdy, zejména kvalitní orbou
a důslednou likvidací trávovitých plevelů. Jediným způsobem
ochrany zatím zůstává genetická
odolnost hybridů.
Další houbovou chorobou
čiroku, se kterou se v našich
podmínkách můžeme setkat,
je Helmintosporiová skvrnitost
(Helminthosporium turcicum),
viz obrázek 5. Pro svůj rozvoj
vyžaduje vyšší denní i noční
teploty a současně vyšší vlhkost
vzduchu. Vyskytuje se na kukuřici, čiroku a jiných prosovitých
trávách. Značné škody způsobuje v přímořských státech západní
Evropy a v severní Americe. Její
hospodářská významnost v podmínkách České republiky není
zatím vysoká. Vyšší škody způsobené helmintosporiózou byly
zaznamenány v některých letech
Bavorským zemědělským ústavem v okolí Dunaje v Bavorsku
a Rakousku. Jedinou dosud známou ochranou je genetická odolnost odrůd a hybridů čiroku.

Obrázek 5: Skvrny Helmintho
sporium turcicum.

Obrázek 6: Kupky rzi Puciinia
sorghi.
Na listech čiroku se může vyskytnout celá řada původců listových skvrnitos
tí jako jsou Cercospora
sorghi,
Gloeocercospora
sorghi, Ramulispora sorghi,
Ascochyta sorghina, Phylla
chora sacchari, Bipolaris
sorghicola Sporisorium reili
anum, Puccinia purpurea,
Sclerophthora macrospora,
Peronosclerospora sorghi, ale
jich výskyt u nás zatím nebyl
s výjimkou rzi Puccinia sorghi
potvrzen, viz obrázek 6.
Závěr
Pěstování čiroku se v posledních letech rozšířilo ve větší
míře také do České republiky.
Důvodem je zvýšený zájem
o jeho využití jako energetické
plodiny pro výrobu bioplynu,
pro výrobu tepla spalováním,
ale rovněž jako součást krmivové základny zejména v místech s každoročním deficitem
srážek. Negativní působení
jednotlivých skupin škodlivých
činitelů klesá v pořadí od plevelů přes houbové a virové
choroby k hmyzím škůdcům.
V podmínkách ČR není zaregistrován žádný pesticid na
ochranu této plodiny a je proto
nutné čerpat ze zkušeností okolních států. To se týká zejména
použití herbicidů, bez kterých

Obrázek 7: Srovnávací pokus různých hybridů čiroku ve
Slovči 2010.
zpravidla není možné kvalitní porost čiroku vypěstovat.
Většina osiva čiroku se k nám
dostává z často vzdálených
destinací a mnoho závažných
houbových chorob se vyskytuje
v zemích jejich původu. I když
většina z nich zatím nemá u nás
vhodné podmínky k masovému
rozšíření, je třeba věnovat této
otázce pozornost. Pěstitelé by
měli volit především odrůdy
a hybridy čiroků s deklarovanou odolností vůči nejdůležitějším houbovým chorobám
a používat certifikované osivo
známého původu.
RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO spol. s r.o.
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Ke konci roku je správná doba na

bilancování
Nejinak to je i v práci šlechtitelů. Rozdíl je ale v tom, že
šlechtitel, který je zvyklý, že vyšlechtění odrůdy pšenice trvá
10 a více let, se při bilancování zároveň těší na materiály,
které v tom roce zkoušel a do kterých vkládá další naděje.
Co se podařilo?
Určitě se naplnila očekávání
vkládaná do odrůdy Federer.
V průběhu roku Federer po
tvrdil slušnou odolnost k cho
robám, ale zejména při vlhkém
a neobvykle dlouhém průběhu
žní stabilní a vysokou jakost.
Výborné parametry jakosti po
tvrdil i tehdy, kdy jiné odrůdy
zklamaly.
Federera jsme představili na
Feldtage a zaujal i německé a rakouské farmáře, takže jsme letos
dodávali osivo i do těchto zemí.
Překvapil nás velkolepý
úspěch odrůdy Bodyček. Tato
extra raná odrůda na mnoha
podnicích dosáhla výnosu přes

roku bylo, že pravděpodobně díky slabší voskové vrstvě
v důsledku srážek v době aplikace fungicidů bylo možno
pozorovat nekrózy na listech.
Přesto tyto porosty poskytovaly normální výnos.
Dalším příjemným překva
pením byla odrůda Premio.
Tato osinatka zazářila v poloprovozních pokusech i ve
státních zkouškách, což se
ihned projevilo zájmem o osivo. Jedná se o krátkou, nepoléhavou a velmi výnosnou
odrůdu původem z Francie.
Mrazuvzdornost Premia je
zhruba na úrovni dobře známé
odrůdy Rapsodia tudíž pro naše zimy plně dostačující.

poklesu. Věříme, že Nadal si
oblibu nakonec získá. Některé
špičkové podniky na něho sází a plochy Nadalu významně rozšířily, např. Salix Horní
Moštěnice na 350 ha.
Co připravujeme
pro rok 2011
Jednoznačným tahákem budou dvě intenzivní super výnosná áčka – Elan a Meister
a dále připravujeme novou elitní odrůdu Forhand.

Je to odrůda vhodná pro všechny výrobní typy. Není ovšem
tak intenzivní jako Federer.
Super výnosný Elan

Elan je jednoznačně nejvýnosnější áčko posledních let
v pokusech ÚKZÚZ. Při špičkovém výnosu má velmi dobrý
obsah bílkovin. Výnos je podpořen velmi dobrým zdravotním stavem listu a výbornou
odolností k poléhání. Atraktivní
typ pšenice nové generace, vy-

Jakost odrůdy Forhand ve státních odrůdových zkouškách (2008-9)

Forhand

Objem.
hmotnost

Obsah
bílkovin

Sediment

Pádové
číslo

Obsah lepku
v šrotě

814

13,2

53

357

35,5

Forhand je křížení odrůd
Banquet x Ludwig. Bez nadsázky pro něj platí slogan – jakost E na druhou.

loženě klasový typ, který uspokojí nejnáročnější agronomy.
Kdo chce dělat rekordy, měl
by zkusit Elan.
Jestliže jsou Federer a For
hand naše nejkvalitnější odrůdy, pak Elan je naší nejvýnosnější odrůdou.
Meister pro mistry
Na závěr šlechtění z Ně
mecka. Odrůda Meister je
nejžhavější německá novinka.
Byla povolena letos v červnu,

Meister pro mistry (Feldtage 2010).
má jakost A a předchází ji výborná pověst. Podle výsledků
má výrazně lepší zdravotní stav
než JB Asano a je výrazně vý
nosnější než jiné, u nás dnes
pěstované odrůdy z Německa.
Z potravinářských parametrů
vyniká velmi stabilním číslem

poklesu. Osivo bylo k dispozici
pouze v omezeném množství,
přednost dostal německý trh,
ale přesto se nám podařilo ně
jaké zajistit.
Ing. Petr Laml,
hlavní šlechtitel RAGT Czech
Ing. Pavel Stehlík, VP AGRO

Klas odrůdy ELAN je velmi produktivní, protože vytváří 10-12 produktivních kláskových pater.
8 ba i přes 9 tun po hektaru
(ZS Plazy – okr. Mladá
Boleslav 9,1 t/ha, školní statek Chrudim 8,8 t/ha)
a to při velmi vysoké jakosti
(objemová hmotnost obvykle přes 800 g/l, obsah bílkovin 13 %, číslo poklesu přes
300 sec). Bodyček vyniká
kromě ranosti velmi vysokou
odolností k mrazu i k plísni
sněžné. Z tohoto pohledu patří
k současné špičce. Odolnost
k fuzáriím je také na vysoké
úrovni. Zvláštností letošního

Co se nepodařilo?
Zklamáním byla odezva
praxe na odrůdu Nadal. Tato
velice zajímavá odrůda s kombinací špičkového výnosu,
výborného zdravotního stavu
listové plochy a vysokého obsahu bílkovin byla registrována
v jakostní třídě B a takové
odrůdy u nás nemají na růžích
ustláno. Přitom jakost odrůdy
je opravdu velmi dobrá, jediným důvodem pro to, že Nadal
není E nebo A je nižší číslo

Forhand má jakost rakouských odrůd při výnosu odrůd
českých. Tato odrůda by měla
v sortimentu E odrůd nahradit
Ludwig a doplnit tak Federer.
Je to odrůda poloraná, s delším
stéblem asi jako Ludwig, tudíž
vyžaduje práci s regulátory růstu. Oproti Ludwigu má výrazně
vyšší výnos. Mrazuvzdornost
je výborná, odolnost k chorobám na dobré úrovni.
Forhand je plastický, velice
dobře snáší přísušky a je vhodný i pro pěstování po obilnině.

česká elita

Osinatka, která přesvědčuje svým výkonem celou Evropu.

F
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FEDERER
 elitní pšenice  super výnos  české šlechtění
www.vpagro.cz
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Spolehlivý importér
Pokud hledá farmář v ČR profesionální
dopravní techniku zaměřenou na země
dělství nebo stavbu, setká se téměř vždy
s firmou CRS Marketing, s. r. o., a také se
značkou Krampe, kterou tato firma již více
než sedm let zastupuje.
Zkušenosti a kompetence v pro
deji profi dopravní techniky nejen
značky Krampe dělají z firmy
CRS Marketing, s. r. o., jednoho
z největších dovozců dopravní
techniky pro zemědělství v ČR.

SÁZKA NA KVALITU
A KOMPETENTNOST

Když společnost CRS Marke
ting, s. r. o., v roce 2003 navázala první kontakty s firmou
Krampe, panovaly trochu obavy,
jak skloubí soužití výrobků firmy
Krampe s jejím dalším programem dovozu strojů Annaburger.

Marketing, prodejní síť autorizovaných prodejců, kterou postupně průběžně doplňuje. Důraz
klade na kompetenci a poradenství, které je nedílnou součástí každého produktu.Výrobky
značky Krampe nejsou obyčejné
standardní návěsy nebo hákové
nosiče, ale na míru ušité speciály s vysokou užitnou hodnotou
a nízkými náklady na provoz.
U firmy Krampe si může vybírat zákazník ze tří typů náprav
a řady příslušenství, které u běžné
produkce konkurence ani mnohdy nenajde. V řadě případů pou-

tů, což je pro zákazníka důležité
z hlediska jistoty.V praxi to znamená, že zákazník při koupi stroje Krampe dostane firmou CRSMarketing, s. r. o., vystavený
technický průkaz na daný stroj
a je dokonale proškolen, aby
mohl spokojeně používat výrobky Krampe. Za dobu sedmi
let tato společnost dovezla do
ČR více než 100 kusů dopravní techniky značky Krampe,
o které pečuje se svými partnery
i servisně. V současné době poskytuje na výrobky Krampe záruku dva roky, což je exkluzivní
záruka platná jen u této firmy.

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
SE VRACEJÍ

Jedním z prvních majitelů
návěsů řady Big Body 650
Premium byl Milan Běloušek
z firmy B Agro Běloušek J
+ M u Ledče nad Sázavou,
který využívá tento návěs

S návěsem Krampe BB 650 jsou spokojeni i ve firmě B Agro Běloušek J+M.

MALÝ TRAKTOR - VĚTŠÍ
NÁVĚS

Návěs s rolovací podlahou BB 750 Bandit se velice osvědčil. Letos se vyrobilo 30 kusů Bandit vozů.
Protože však společnost obdržela zakázku na šest kusů stavebních návěsů Krampe HP 20 pro
firmu Milata, bylo od začátku
vše jasnější. Po stavebních návěsech přišly na řadu hákové
nosiče kontejnerů a především od
roku 2005 povedená série návěsů
Krampe Big Body. Dnes se stroje
jednotlivých firem v programu
čížkovické společnosti prolínají a nekonkurují si. Postupem
času vybudovala firma CRS

žívají stroje od CRS Marketing,
progresivní podniky služeb
a prémiové zemědělské podniky.

SCHVÁLENÍ VÝROBKŮ
KRAMPE ZKUŠEBNOU

CRS Marketing, s. r. o., je jako
jediný zástupce firmy Krampe
veden u Ministerstva dopravy
ČR. Jako jediná u nás má firma
většinu výrobků Krampe schválenu ve SZZPLS Praha-Řepy
a je vlastníkem těchto certifiká-

jak při sklizni siláží a senáží
ve službách, tak i při vývozu bahna z rybníků. V oblasti
Ledče nad Sázavou a Světlé
nad Sázavou se vytvořila postupně skupina soukromých
službařů, kteří s úspěchem
využívají návěsy Krampe jak
v zemědělství, tak i v tzv. sektoru stavebnictví. S návěsem
Krampe je pan Běloušek nadmíru spokojen, protože vyhovuje univerzálnímu nasazení.

Společnost Proklas Přeštice
využívá návěs Krampe BB 650
již několik let k naprosté spokojenosti. Kromě traktoru o vý
konu 190 k jezdí s návěsem
i traktor New Holland s výkonem
135 k bez jakýchkoliv problémů.
Velká kola 600/55-26,5 Michelin
mají totiž v kombinaci s parabolicky odpruženými pružinami
velmi nízký tahový odpor. Bez
senážních nástaveb vozí traktor NEW Holland TM 135 asi
16 t obilovin, u senáže je agregován se senážními nástavbami
a objemem korby 31 m3. Malý
traktor znamená menší spotřebu, menší pořizovací náklady
a v soupravě s návěsem celkově
nižší náklady.

Návěs Krampe BB 650 ve společnosti Proklas Přeštice.

STAVEBNÍ NÁVĚSY
KRAMPE A FIRMA
MILATA

V roce 2004 dodala firma
CRS-Marketing, s. r. o., šest
nových návěsů na stavbu firmě
pana Leoše Milaty, který jako
první u nás nasadil traktory
značky Fendt na stavbu dálnice. Návěsy HP 20 jsou hydropneumaticky odpruženy a za
dobu více než šesti let odvezly
neuvěřitelné množství zeminy
a kamení. Kombinace traktoru
a stavebního speciálu vytlačuje
v Německu nákladní automobily postupně ze staveb. V ČR
vlastní stavební speciál firmy
Krampe již 12 zákazníků.

Bioplynové stanice využívají návěs Krampe BB 650 s objemem 32 m3.

NOVINKY V PROGRAMU

Stavební návěsy Krampe HP 20 využívá i u nás řada firem na stavbách.

Již na výstavě Techagro
2010 představila firma CRSMarketing, novinku společnosti
Krampe, vůz s rolovací podlahou Bandit 650. V současnosti je tento vůz k dispozici s korbou o délce 6,5, 7,5
a 9,5 m. Výhodou tohoto konceptu je vykládání materiálu
v nízkých halách, o 1,7 t nižší
hmotnost oproti vozům s výtlačným čelem a celoroční nasazení
především u podniků služeb.
V roce 2011 připravuje firma
CRS Marketing, s. r. o., uvedení nových modelů hákových

Malý traktor s návěsem Krampe BB 550 o objemu 26 m3 využívá
od léta 2010 společnost ZS Pobečví a.s. Rokytnice u Přerova.
nosičů Krampe a pravděpodobně i modelu Bandit. U návěsů
řady Big Body bude v nabídce
za velice příznivou cenu nový
úsporný model Big Body 640
určený především pro přepravu
senáží a siláží.

NOVINKA CRS RENT

Firma CRS Marketing, s. r. o.,
nabízí svým zákazníkům kromě
prodeje techniky Krampe také
pronájem dopravní techniky

na krátkou dobu nebo do dlouhodobého pronájmu. Neustále
jsouk dispozici alespoň čtyři
návěsy značky Krampe a návěsy ostatních značek. Především
ve vlhkém roce 2010 využívalo
službu pronájmu stále více zákazníků. Pro příští rok připravují v Čížkovicích pro zákazníky
řadu novinek a překvapení.
Ing. Martin Hruška
CRS-Marketing, s. r. o.
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Vellox
Vzrůstající ceny olejnin
a potřeba rozdělení sklizňových špiček napomáhá nárůstu
pěstitelských ploch slunečnice v České republice. V roce
2008 byla plocha slunečnice
v ČR 24 468 ha a v roce letošním to bylo 27 172 ha. Ale
pokud chceme dosahovat ziskovost u pěstování slunečnice,

Foto: Luďka Kernerová
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nemůžeme docilovat průměrný
výnos 2,38 t/ha, který uvádí
Svaz pěstitelů a zpracovatelů
olejnin. Pro rozšíření nabídky
sortimentu slunečnic přichází
firma RAGT s novinkami pro
rok 2011. Jedná se o hybridy
Vellox a Bollil.

Vellox – hybrid
pro maximální výkon
Novinka letošního roku v České republice – raný
hybrid Vellox byl registrován
v roce 2008. Velmi výkonný,
s dobrým zdravotním stavem
a dobrou odolností proti suchu. Jeho výkonnost potvrdily
pokusy, které v letošním roce
prováděl Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Výsledky jsou
prezentovány v tabulce. Vedle
výnosu je vhodné si všimnout

v poloprovozních pokusech
slunečnice SPZO v roce 2010

i jeho velmi vysokou olejnatost
– 51,8%, která byla nejvyšší
ze všech testovaných hybridů.
Další předností je ranost, průměrná sklizňová vlhkost v pokusech byla 11.97 %. Výběrem
tohoto hybridu pěstitel získá
komplexní a vyvážený hybrid,
kde se prolíná vysoký výnos,
s vysokým obsahem oleje, raností a velmi dobrým zdravotním stavem. To vše mu pomůže
k zvýšení průměrného výnosu
a k časnějšímu termínu sklizně.

Bollil – nově registrovaný
hybrid v ČR
V letošním roce byl v České republice registrovaný
Národním odrůdovým úřadem
jediný hybrid slunečnice, byl
to středně raný hybrid Bollil.

Středně raný sortiment 2007 - 2009 ÚKZÚZ Brno
104

ES Lolita
102

výnos nažek %

Allium
100

Dragana
98

Bollil
Ollean

96

ES Magnific

94

Oxana
92

43

44

45

obsah oleje %

46

47

48

Ve Francii byl tento hybrid
registrován již v roce 2007.
Charakteristiku hybridu stanovil Národní odrůdový úřad
na základě tříletých pokusů
takto:
Rostliny jsou středně vysoké, úbor středně velký až velký,
v plné zralosti převislý se silně
ohnutým stonkem. Jazykovité
květy středně žluté. Nažky malé až středně velké, úzce vejčité, černé s šedivým slabě zřetelným okrajovým proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký.
Olejnatost nažek velmi vysoká.
Hybrid Bollil je odolný proti
napadení evropskými rasami
100, 330, 700, 710 a 730 plísně
slunečnicové, středně odolný
až odolný proti napadení sclerotiniovou hnilobou a středně
odolný proti napadení fomovou
hnilobou.
Především díky odolnosti
vůči houbovým chorobám je
ve Francii hybrid Bollil hojně
rozšířen v ekologickém zemědělství. V České republice při
tom oceníme že můžeme u tohoto hybridu provést jen jeden
fungicidní zásah proti houbovým chorobám a to na počátku
kvetení.
Oba klasické hybridy pro
letošní rok doplní ještě hybrid Sikklos CL. Hybrid tolerantní na úč. látku imazamox
(PULSAR 40). Tento hybrid
ovšem bude k dispozici v omezeném množství.
Ing. Milan Prokop,
VP AGRO

Průměrné hodnoty výnosů - pokusy SPZO, 2010
(v t/ha při 8 % vlhkosti nažek)
(ZEMASPOL a.s., Uherský Brod, AGRIA, a.s. Nížkovice,
První zemědělská Záhornice, a.s., Rolnické družstvo Dobroměřice)
100 % = 3,11 t/ha
Pořadí

Hybrid

Výnos
(t/ha)

Výnos nažek
(%)

Olejnatost
(%)

1.

PR64A04 (RM)*

3,60

115,8

49,2

2.

VELLOX (RM)*

3,47

111,6

51,8

3.

LG 56.55 (RM)*

3,43

110,3

47,9

4.

ES BIBA (RM)

3,42

110,0

47,6

5.

PARAISO 102 CL*

3,34

107,4

47,8

6.

PR64A29 (RM, G)*

3,31

106,4

46,8

7.

ES LOLITA (RM)

3,29

105,8

48,5

8.

PR64A31 (RM, G)*

3,28

105,5

46,4

9.

ES COSMIC (RMO)*

3,15

101,3

43,8

10.

ALLIUM (RM)

3,13

100,6

45,3

11.

LG 56.58 CL (RM)*

3,08

99,0

47,7

12.

ES ROYAL RM (K)*

3,01

96,8

36,2

13.

BOLLIL (RM)

3,00

96,5

48,7

14.

ES ALOHA (RM)*

2,97

95,5

47,1

15.

LG 55.25 (RM)*

2,97

95,5

49,2

16.

YANA*

2,62

84,2

44,5

17.

ES ALYSSA (RM)

2,54

81,7

45,6

18.

TAMARA CL*

2,42

77,8

45,6

Vysvětlivky:
S LOLITA: kontrola homogenity lokality
* hybrid není doposud v ČR registrován, prodej osiva pro rok 2011 ze SEK neoznačené hybridy
jsou v ČR registrovány a nebo jsou hybridy odvozené
RM: odolnost hybridu ke specifickým rasám plísně slunečnicové
O: hybrid se zvýšeným podílem kyseliny olejové, typ high oleic
K: hybrid krmného typu
CL: hybrid tolerantní na úč. látku imazamox (PULSAR 40)
G: h ybrid tolerantní na úč. látku tribenuron-methyl (EXPRES 50 SX/GRANSTAR 75 WG)
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Agronomický servis kukuřice a slunečnice
... transportní technika z jedné ruky

CRS Marketing s.r.o., 411 12 Čížkovice 83
info@crs-marketing.cz, www.crs-marketing.cz

Ing. Luďka Kernerová
Tel.: 603 861 014
východní Čechy

Ing. Milan Prokop
Tel.: 603 861 061
východní Čechy a jižní Morava

Luboš Prokop
Tel.: 603 861 048
západní Čechy

Ing. Jaroslav Šuk, CSc.
Tel.: 603 861 063
střední Čechy

Jaroslav Giba
Tel.: 603 861 050
východní a střední Čechy

Ing. Kateřina Pešulová
Tel.: 731 413 575
střední a severní Čechy

Ing. Josef Král
Tel.: 603 861 049
střední Čechy a jižní Morava

Jiří Stejskal
Tel.: 739 505 691
Vysočina

Radek Prošek
Tel.: 603 861 018
severní Čechy

Zdeněk Pospíšil
Tel.: 603 861 028
střední a jižní Čechy

Libor Stiller
Tel.: 603 861 024
severní Morava

Ing. Hana Jerzová
Tel.: 737 284 183
jižní Čechy

Ing. Dagmar Janotová
Tel.: 731 413 566
Morava

Ing. Josef Novák
Tel.: 603 861 021
střední a jižní Čechy

Ing. Vladimír Šlahúnek
Tel.: 731 696 641
jižní Morava

Zpravodaj pro pěstitele krmných plodin, sazba a tisk, tel.: 603 418 155, koncept a příprava: VP AGRO Kněževes (220 950 093) a CRS Marketing Čížkovice (416 538 136)
Tiskovina neprošla jazykovou úpravou

