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V NAŠEM SORTIMENTU PRO ZÁSEV JARO 2014 JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY TYTO HYBRIDY:

Vážení pěstitelé,

kukuřice je neodmyslitelnou součástí osevních 
postupů České republiky. Důležitými faktory 
při volbě správného hybridu jsou směr využití, 

vhodné FAO a místní podmínky pěstování. Právě široké portfolio 
kukuřice SAATEN-UNION nabízí Vám pěstitelům kvalitní hyb-
ridy, ze kterých si můžete vybrat vhodné odrůdy pro Váš směr 
využití a pro Vaše specifi cké půdně-klimatické podmínky. 

Zdaleka ne všechny odrůdy kukuřice jsou univerzální, tedy vhod-
né pro všechny směry využití. Proto naše portfolio nabízí speci-
ální hybridy, jejichž šlechtění bylo zaměřeno výhradně na zrno 
(SURREAL, SUMBERTO, SUPERBIA), nebo vyloženě silážní 
hybridy se zaměřením na výživu skotu (SULANO, SUBITO),
popřípadě bioplynové hybridy (např. SUBITO, SUPREME). 
Komplikovanou problematikou produkce metanu z kukuřičné 
siláže se zabýváme několik let. V tomto roce budete seznámeni 
s výsledky našich hybridů, resp. s výsledky pokusu založené-
ho v roce 2013 v České republice. Další segment portfolia
SAATEN-UNION tvoří hybridy pro kombinované využití siláž/zrno 
při jejichž pěstování má pěstitel možnost sám zvolit technologii 
a směr využití. Mezi tyto hybridy patří v praxi oblíbené a ověřené 
odrůdy jako jsou SUDOR, SYSTEM, SUM 0235, SUM 0307 
a SUSANN.

Pro rok 2015 společnost SAATEN-UNION uvádí na trh tři no-
vinky. První z nich je hybrid NOLWEEN (S230), jehož šlechtění 
bylo zaměřeno na vysokou stravitelnost vlákniny. Druhým 
hybridem je SUCAMPO (S240/Z240) s využitím na zrno 
a na energeticky bohatou siláž s vysokým obsahem škrobu. 
Poslední novinkou našeho portfolia je velmi plastický hybrid 
SURTERRA (FAO S250/Z260), při jehož šlechtění byl kladen 
důraz na kombinaci vysokého výnosu zelené, fotosynteticky 
aktivní hmoty a zrna. 

Při rajonizaci odrůd není jednoduché zvolit tu správnou od-
růdu pro specifi cké místní podmínky velmi heterogenní Čes-
ké republiky. Proto je pro Vás opět připraven tým odborných 
poradců SAATEN-UNION, kteří Vám v jednotlivých regionech 
pomohou s volbou vhodného hybridu pro Vaše pole. 
Více informací o problematice pěstování kukuřice naleznete 
uvnitř tohoto nového katalogu hybridů kukuřice. 

Nezbývá mi, než Vám popřát mnoho pěstitelských úspěchů
s hybridy a odrůdami SAATEN-UNION v nadcházejícím pěsti-
telském roce 2015.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice

SAATEN-UNION CZ s.r.o.

115.



3

Sortiment hybridů SAATEN-UNION pro rok 2015

HYBRIDY VHODNÉ NA SILÁŽ
UNIVERZÁLNÍ HYBRIDY
SURIGA  FAO S190 / Z200
SULEYKA  FAO S220 / Z230
SUNARO  FAO S230 / Z230
SYSTEM  FAO S240 / Z240
SUDOR  FAO S240 / Z260
SUCAMPO  FAO S240 / Z240
SURTERRA  FAO S250 / Z260
SUM 0235  FOA S250 / Z250
SUM 0307  FAO S270 / Z280
SUMARIS  FAO S280 / Z280
SUSANN  FAO S280 / Z300

HYBRIDY KOMBINUJÍCÍ
VYSOKOU STRAVITELNOST
VLÁKNINY S VYSOKÝM
OBSAHEM ENERGIE
NOLWEEN  FAO S230
SUM 0235  FAO S250 / Z250
SUM 0307  FAO S270 / Z280
SUSANN  FAO S280 / Z300

VYSOCE ŠKROBNATÉ
HYBRIDY
SULANO  FAO S210
SUNARO  FAO S230 / Z230
SUDOR  FAO S240 / Z260
SUCAMPO  FAO S240 / Z240
SUSANN  FAO S280 / Z300

HYBRIDY PRO VELMI
VYSOKÝ VÝNOS HMOTY
SULANO  FAO S210
SUDOR  FAO S240 / Z260
SUPREME  FAO S240 / Z240
SURTERRA  FAO S250 / Z260
SUBITO  FAO S260
SUM 0307  FAO S270 / Z280
SUMARIS  FAO S280 / Z280

HYBRIDY
SPECIÁLNĚ
NA BIOPLYN
SULANO  FAO S210
SUPREME  FAO S240
SUBITO  FAO S260

HYBRIDY
S VYUŽITÍM
NA ZRNO
SUNARO  FAO Z230
SUCAMPO  FAO Z240
SUPREME  FAO Z240
SULEYKA  FAO Z230
SUM 0235  FAO Z250
SURTERRA  FAO Z260
SUDOR  FAO Z260
SUM 0307  FAO Z280
SUMARIS  FAO Z280
SUSANN  FAO Z300
SURREAL  FAO Z300
SUMBERTO  FAO Z310
SUPERBIA  FAO Z380
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Firmy SAATEN-UNION CZ s.r.o. a Rapool CZ s.r.o.
si Vás dovolují pozvat na odborný zimní seminář:

Oblast Místo konání

úterý 25. listopadu
Nesuchyně – Hotel Lions
Zahájení v 9:00 hod.

Severní Čechy

středa 26. listopadu
Plzeň – Hotel Primavera
Zahájení v 9:00 hod.

Západní Čechy

pátek 28. listopadu
Kácov – Sporthotel
Zahájení v 9:00 hod.

Střední Čechy

čtvrtek 27. listopadu
Stádlec – správní budova ZD Opařany
Zahájení v 9:00 hod.

Jižní Čechy

úterý 2. prosince
Kravaře – Buly Aréna
Zahájení v 9:00 hod.

Severní Morava

čtvrtek 4. prosince
Jaroměřice nad Rokytnou – 
Hotel Opera
Zahájení v 9:00 hod.

Vysočina

úterý 9. prosince
Dětenice – Středověká krčma
Zahájení v 11:00 hod.

Polabí

středa 3. prosince
Lysice okr. Blansko – Lidový dům 
Zahájení v 9:00 hod.

Jižní Morava

Střední a Jižní 
Morava

pátek 5. prosince
Vsisko, Velký Týnec
– Restaurace u Facků
Zahájení v 9:00 hod.

Jižní Morava čtvrtek 11. prosince
Slavkov u Brna – Slavkovský pivovar  
Zahájení v 9:00 hod.

Program semináře:

Prezence účastníků
 cca 30 minut před zahájením

Zahájení semináře

Sortiment kukuřice SAATEN-UNION pro jaro 2015

 Přednášející: Ing. Pavel Ježek, Ph.D., product manager kukuřice

Novinky v pěstování ozimé a jarní řepky v roce 2015

 Přednášející: Bc. Pavel Stárek, product manager řepky

Top pšenice ozimá pro zásev podzim 2015
Turbohybridy žita ozimého

 Přednášející: Ing. Luděk Novotný, product manager obilnin

Přestávka

Analýza agrotechniky a výnosových parametrů
rekordních výnosu odrůd SU v pokusech ZVÚ
Kroměříž 2013 a 2014

 Přednášející: Ing. Jaroslav Špunar, CSc.

Výsledky a zkušenosti z praxe s odrůdami a hybridy
SAATEN-UNION a Rapool

 Přednášející: Odborný poradce pro danou oblast

Greening – program ozelenění – povinné změny
osveních postupů od 1. 1. 2015

 Přednášející: Ing. Adam Čáslava, produktový manažer směsí VITERRA

Sortiment odrůd SAATEN-UNION pro zásev jaro 2015

 Přednášející: Ing. Luděk Novotný, product manager obilnin

Tombola

Oběd a diskuze
Předpokládaná doba trvání
semináře je 3–4 hodiny
(včetně tomboly a oběda)
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SURIGA
s vysokým výkonem.

Velmi raný hybridS 190
Z 200

U hybridu SURIGA je třeba zdůraznit jeho výjimečnost v nárůstu hmoty
s ohledem na tak nízké FAO. SURIGA tvoří mimořádně vysoké rostliny
s výborně ozrněnými palicemi.

 ranost
 vysoký výnos kvalitní silážní hmoty
 jistota vysokého výnosu suchého zrna

Přednosti hybridu

SURIGA hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna +(+)

Obsah škrobu ++++

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +(+)

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +

Vhodnost pro stádo středně a vysoko-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

POPIS HYBRIDU
SURIGA je univerzální tříliniový hybrid s vynikajícím výkonem 
i ve vysoko položených výrobních oblastech ČR. Stejně tak 
nachází své nezastupitelné uplatnění při dosevech ve všech 
oblastech vhodných pro pěstování kukuřice. SURIGA navzdo-
ry svému nízkému FAO tvoří porost poměrně vysokých rostlin 
se střední výškou nasazení dlouhých dobře ozrněných palic. 
Zrno je typu fl int až mezityp. Hybrid snáší velmi dobře chlad. 
Disponuje velmi rychlým počátečním růstem. Není však vhodný 
na extrémně suchá stanoviště a štěrkové půdy.

SILÁŽ
Siláž z hybridu SURIGA
má velmi dobrou stravitelnost
organické hmoty a vysoký obsah
energie, je tedy vhodná jak pro
dojnice, tak i pro žírný skot. Jedná
se o nový typ hybridu kombinující
vysoký obsah škrobu s velmi dobrou
stravitelností celých rostlin.

ZRNO
Hybrid SURIGA má velmi dobré uplatnění také jako
zrnový hybrid, jedná se o jeden z mála hybridů typu fl int
až mezityp, který disponuje velmi rychlým „dry-down“ způ-
sobem uvolňování vody pod 20 % vlhkosti zrna. Tvoří dlouhé 
palice úzce semknuté k rostlině se 14 řadami zrna o střední HTZ.

PĚSTOVÁNÍ
S ohledem na lokality, ve kterých budeme pěstovat tento hybrid, 
je doporučeno mírně zvýšit výsevek na úroveň 90 tis. jedinců na 
ha při využití na siláž, na zrno pak na 80 tis. jedinců.
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SULANO DS0419A

velmi vzrůstný, velmi výnosný.
Velmi raný,S 210

 mimořádný vzrůst
 velmi vysoký výnos suché hmoty
 univerzální využití siláže – výživa skotu

 i bioplyn

Přednosti hybridu

SULANO hodnocení

Výnos silážní hmoty ++++

Obsah škrobu +++

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu ++++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro
středně a vysokoproduční 
stáda a bioplyn

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý
SULANO tvoří vysoké rostliny a mohutné, dokonale dozrněné palice.
Tedy maximum hmoty.

POPIS HYBRIDU
SULANO je dvouliniový silážní hybrid poskytující velmi vysoký 
výnos suché hmoty. Výnos siláže zajišťují velmi vysoké rostliny 
v kombinaci s mohutnými skvěle ozrněnými palicemi typu zrna 
fl int až mezityp. SULANO disponuje vysokou odolností proti 
poléhání a vysokou stres-tolerancí. Odolnost k přísuškům je 
vysoká, odolnost k jarnímu chladu je velmi vysoká. Rychlost 
počátečního růstu je taktéž vysoká až velmi vysoká. 
SULANO je univerzální silážní hybrid vhodný pro výživu skotu
a „betonových krav“. Závěrem dvouletého ověření ukazatelů 
kvality (ÚKZÚZ 2012–2013) je vysoký obsah škrobu (32,2 %;
105,5 % na kontrolní odrůdy) a středně vysoká stravi-
telnost organické hmoty. Stravitelnost vlákniny je středně 
vysoká. SULANO je tedy vhodným hybridem pro výživu 
skotu, resp. pro středně až vysoko-produkční stáda. Pokud
k ukazatelům kvality siláže přidáme špičkovou produkci metanu 
(viz str. 32) v bioplynu, pak získáme špičkové krmivo pro 
bioplynové stanice.

PĚSTOVÁNÍ
SULANO nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické pod-
mínky. Při setí je třeba přihlédnout k termínu setí a zaměření 
produkce. Při pěstování na siláž pro skot je vhodným výsevkem 
80–85 000 jedinců na hektar. Při tomto výsevku docílíte vyso-
kého obsahu škrobu v siláži.
Při pěstování na siláž pro bioplynové stanice doporučujeme 
výsevek navýšit na 85–95 000 jedinců na hektar, při kterém 
docílíte nejvyšších výnosů hmoty s dobrým obsahem škrobu. 
SULANO nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické pod-
mínky.
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SULANO je špičkovým velmi raným hybridem dosahujícím
vysokých výnosů suché hmoty. Ve dvouletém registračním
řízení ÚKZÚZ dosáhl v průměru výnosu 20,1 t/ha suché hmoty.

SULANO si vzhledem k výkonu
a kvalitě oblíbí každý zemědělec.

Zdroj: podklady pro registraci,
ÚKZÚZ Brno 2011–2012, VRS
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NOLWEEN
na stravitelnost vlákniny!

VyšlechtěnoS 230

Přednosti hybridu

NOVINKA 2015Registrováno v ČR

 vysoký výnos hmoty
 (103,4 % suché hmoty, ÚKZÚZ)
 skutečný STAY GREEN

 (hodnoceno 9, ÚKZÚZ)
 vysoká kvalita siláže
 vynikající stravitelnost

POPIS HYBRIDU
NOLWEEN je nový tříliniový silážní hybrid z portfolia šlechtění 
zaměřeného na stravitelnost vlákniny. Je to listový typ hyb-
ridu produkující vysoký výnos hmoty z hektaru (103,4 % 
resp. 20,09 t suché hmoty/ha, registrační řízení ÚKZÚZ 
2011–2012), která kombinací vysoké stravitelnosti vlákniny
a produkce škrobu zajišťuje špičkové objemové krmivo vysoko-
-produkčním a středně-produkčním stádům dojnic. Ke kvalitě 

siláže NOLWEEN přispívá STAY GREEN efekt hodnocený po 
dvouletém registračním řízení ÚKZÚZ nejvyšší známkou 9. 
STAY GREEN efekt zajišťuje maximální koncentraci 
škrobu v palicích v době silážní zralosti, kdy jsou rostliny 
stále zelené, fotosynteticky aktivní a ukládání asimilátů-škrobu 
v zrně je již ukončeno. Počáteční vývoj hybridu je velmi rychlý. 
Odolnost chladným podmínkách v průběhu počátečního a ná-
sledného růstu je vysoká, odolnost suchu v průběhu vegetace 
je hodnocena jako velmi vysoká (ÚKZÚZ 2011–2012). Typ zrna
je fl int až mezityp.

NOLWEEN je skvěle olistěný hybrid s dokonale vyvinutými palicemi.
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Zdroj: podklady pro registraci, ÚKZÚZ 2011–12, VRS
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NOLWEEN hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Obsah škrobu ++

Stravitelnost vlákniny ++++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro stádo středně až vysoko-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý
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Zdroj: podklady pro registraci,
ÚKZÚZ 2011–12, VRS

PĚSTOVÁNÍ 
NOLWEEN nemá vyhraněné půdně-klimatické nároky, je vhod-
ný do všech podmínek pěstování ranosti FAO 230. Vhodný výse-
vek se pohybuje, s přihlédnutím k termínu setí, mezi 80–85 000
jedinci na hektar. Vzhledem k efektu STAY GREEN je opti-
málním termínem pro sklizeň sušina celých rostlin v rozmezí 
32–35 %, což je ve fyziologické zralosti zrna, kdy je ukonče-
no ukládání škrobu signalizované černou tečkou na bázi zrna, 
rostliny jsou stále zelené a je maximálně využit kvalitativní
a výnosový potenciál rostlin. Při sklizni je důležité narušit zrno.
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SULEYKA S 220
Z 230

 stabilní výnos kvalitní silážní hmoty a zrna
 vysoká odolnost poléhání
 univerzální hybrid

Přednosti hybridu

POPIS HYBRIDU
SULEYKA je jednoduchý hybrid s kombinovaným využitím na 
siláž i zrno, typ zrna je mezityp. Rostliny jsou středně vysoké až 
vysoké s vysokou odolností proti poléhání, vysoce odolné pro-
ti Fusariu stonků. SULEYKA je univerzální hybrid vhodný do 
všech oblastí pěstování příslušné ranostní skupiny. Počáteční 
vývoj je rychlý.

SULEYKA NA SILÁŽ
Při pěstování na siláž SULEYKA dosahuje vysokého výnosu 
kvalitní silážní hmoty se střední až vyšší stravitelností vlákniny 
a středním až vyšším obsahem škrobu. SULEYKA je vhodná 
na siláž pro středně produkční stáda. Při pěstování na siláž je 
vhodné volit výsevek na základě místních podmínek na úrovni 
85–90 tis. jedinců na ha.

SULEYKA NA ZRNO
Při pěstování na zrno doporučujeme výsevek na úrovni 75–80 
tis. jedinců na ha. SULEYKA dosahuje vysokého výnosu zrna, 
rychlost uvolňování vody v průběhu zrání je střední.

SULEYKA hodnocení

Výnos silážní hmoty +++
Výnos suchého zrna +++(+)
Obsah škrobu ++(+)
Stravitelnost vlákniny ++(+)
Vhodnost na těžké půdy +++
Vhodnost na lehké půdy +++
Odolnost chladu ++(+)
Odolnost přísuškům +++
Vhodnost pro stádo středně-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SULEYKA tvoří dlouhé palice s perfektním dozrněním.

SULEYKA je velmi raným hybridem, který na zrno nezklame.

Univerzální hybrid
na zrno a siláž. 



 vysoký výnos mimořádně kvalitní silážní
 hmoty
 vysoký obsah škrobu zajišťuje špičkovou

 kvalitu a energetickou hodnotu siláže
 vynikající výnosové výsledky sklizně

 suchého zrna napříč ročníky

Přednosti hybridu

SUNARO hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna +++

Obsah škrobu ++++

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy ++(+)

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro stádo středně a vysoko produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUNARO
mimořádně kvalitní silážní hmoty.

Vysoký výnosS 230
Z 230

POPIS HYBRIDU
Univerzální raný tříliniový hybrid vhodný na siláž i zrno, typický 
vzrůstnými rostlinami a protáhlými, dobře dozrněnými palice-
mi se střední až vyšší výškou nasazení. Palice mají středně vy-
soký až vysoký počet řad zrn. Hybrid SUNARO si zasluhuje vaši 
mimořádnou pozornost zejména proto, že svým výjimečným výno-
sem suché silážní hmoty jako hybrid s FAO S230 obstál při regis-
traci i ve srovnání s hybridy FAO S260. V porovnání na kontroly 
v raném sortimentu se umístil na 1. místě v obsahu škrobu
(32,1 %). Každé stádo jistě ocení i jeho velmi dobrou stravi-
telnost organické hmoty.

PĚSTOVÁNÍ
S ohledem na velmi dobrou plastičnost nemá hybrid vyhra-
něné nároky na pozemky a technologii pěstování. Výsevek na 

siláž by měl být na úrovni 80–85 tis. jedinců na ha, na zrno 
75–80 tis. jedinců na ha.

SUNARO JAKO ŠPIČKOVÝ „ZRŇÁK“
Každoročně SUNARO dokazuje českým pěstitelům, že je také 
velmi dobrým „zrňákem“. Ať už se jedná o roky suché, či mok-
ré, dosahuje vynikajících výsledků ve výnose suchého 
zrna. Obzvláště ve stresových ročnících nejednou doká-
zal porazit ve výnose zrna i hybridy vyššího FAO.
Rok 2012, kdy téměř každý hybrid podal velmi dobré výsled-
ky, byl rokem výborných výsledků také pro SUNARO na zrno. 
Sklizeň 2013 byla pro kukuřici jak na siláž, tak i na zrno ka-
tastrofální. Na špatných celorepublikových výsledcích se podí-
lelo velmi mokré a chladné jaro a pak následně velmi suché
a horké léto, byl to rok velmi stresový. I za těchto podmínek 
však hybrid SUNARO prokázal svojí stabilitu a vyso-
kou stres-toleranci.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
SUNARO je velmi plastickým nenáročným hybridem, který je 
vhodný jak na intenzivní, tak extenzivní způsob pěstování. Jeho 
hlavní předností je nejen velmi rychlý počáteční růst, ale 
také dobrá odolnost chladu. Velmi dobře se též vyrovnává
s pozemky trpícími občasnými přísušky. Výhodou je také velmi 
dobrá odolnost poléhání a velmi dobrý zdravotní stav. Zvláště
s kukuřičnou snětí nemá žádné problémy. Díky rychlému nárůs-
tu hmoty a dřívějšímu nalévání zrna škrobem dává SUNARO
stabilně vysoké výnosy energeticky bohaté hmoty jako zá-
klad pro vysoce kvalitní kukuřičnou siláž vhodnou pro středně
a vysoko-produkční stáda. 

11
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Zdroj: AIC-mezinárodní screening 2013, 9 lokalit Moosburg, Toszek, 
Chelmce, Majs, Cegled, Scanteia, Chartres-Blois, Estree, Kirovograd (n=25)

K1 – K5 = nosné hybridy na pěstebních plochách

Zdroj: AIC-mezinárodní screening 2013, 7 lokalit Moosburg, 
Poppenburg, Greven, Toszek, Naklo, Chartres-Blois, Estrée (n=25)

K1 – K4 = nosné hybridy na pěstebních plochách

SUCAMPO hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna ++++

Obsah škrobu ++++

Stravitelnost org. hmoty ++(+)

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro stádo středně a vysoko-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUCAMPO
Skvělé na zrno a energeticky bohatou siláž.

S 240
Z 240 DS0493B

 velmi rychlý počáteční vývoj
 velmi vysoká strestolerance
 plastický a nenáročný

Přednosti hybridu

POPIS HYBRIDU
SUCAMPO je raný jednoduchý hybrid s kombinovaným využi-
tím na siláž i zrno. SUCAMPO je plastický nenáročný hybrid, 
který nemá vyhraněné nároky na půdně klimatické podmínky. 
S úspěchem ho lze pěstovat na těžkých i lehkých půdách. Jeho 
silné stránky lze sledovat již od počátku vegetace. SUCAMPO 
disponuje velmi rychlým počátečním vývojem a je velice odol-
ný chladným podmínkám v průběhu počátečního růstu. Rostli-
ny jsou středně vysoké, bohatě olistěné se středním nasazením 
palic, typ zrna je mezityp. V průběhu vegetace bezvadně 
zvládá stres vyvolaný chladným, mokrým počasím
i suchem. To potvrdil v průběhu problematického roku 2013.

SUCAMPO NA SILÁŽ
Hybrid produkuje energeticky bohatou siláž s vyso-
kým až velmi vysokým obsahem škrobu. Stravitelnost 
organické hmoty je středně vysoká až vysoká. Při pěstování 
na siláž je vhodné volit výsevek v závislosti na podmínkách
a termínu setí v rozmezí 85–90 000 jedinců na hektar.

SUCAMPO NA ZRNO
SUCAMPO je vynikajícím zrnovým hybridem, dosahuje velmi 
vysokého výnosu zdravého zrna typu mezityp se střední HTZ, 
tvoří dlouhé perfektně dozrněné palice. Je také vhodný pro 
výrobu CCM. Při pěstování na zrno je vhodné volit výsevek
o hustotě 75–80 000 jedinců na hektar.

NOVINKA 2015
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SYSTEM S 240
Z 240

 vysoký výnos mimořádně kvalitní silážní
 hmoty
 vysoký obsah škrobu zajišťuje špičkovou

 kvalitu a energetickou hodnotu siláže
 vynikající výnosové výsledky sklizně

 suchého zrna napříč ročníky

Přednosti hybridu

POPIS HYBRIDU
SYSTEM je raný jednoduchý hybrid vhodný na energií bohatou 
siláž, vhodný i na DSK a zrno. Dobře snáší i stresové podmínky. 
Vyniká stabilním vysokým výnosem silážní hmoty s vysokým 
obsahem škrobu a velmi dobrou stravitelností celkové hmoty. 
SYSTEM je typický vyšší výškou nasazení palic.

SILÁŽ
Energeticky bohatá siláž s velmi dobrou stravitelností celkové 
hmoty. Kvalitativní optimum pro sklizeň siláže je mezi 28–32 % 
sušiny.

PĚSTOVÁNÍ
SYSTEM je hybrid vhodný i do stresových podmínek, na horší 
pozemky, lehčí a sušší lokality. Vyžaduje řidší výsev, než 
jiné hybridy, čímž také výrazně snižuje náklady za osivo 
na ha. Ideální výsev na siláž je 70–80 tis. jedinců na ha. 
Na zrno pak 70 tis. jedinců na ha. SYSTEM zaujme každého 
pěstitele velkou mohutnou palicí, velmi dobře dozrněnou až 

do špičky. Každý farmář ocení super porost, který se 
mu nabízí ve dvojím využití: na siláž či na zrno? Obě 
varianty jsou vždy správně. I porost s vyšší hustotou 
setí na siláž lze bez větších problémů sklidit s vysokou 
úrodou suchého zrna.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
Díky zpomalenému nárůstu sušiny v době silážní zralosti 
umožňuje prodloužit sklizeň dle ročníku o 2–3 týdny (ideální  
hybrid i pro fi rmy řešící sklizeň siláže službami). SYSTEM je 
hybrid pro středně a vysokoprodukční stáda.

SYSTEM prostě roste na každém poli...

SYSTEM hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna ++(+)

Obsah škrobu ++++

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro stádo středně-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý
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SUPREME
tváří: bioplyn nebo zrno.

S 240
Z 240 Hybrid dvou

 mimořádný a jedinečný hybrid na bioplyn
 ve FAO 240
 při změně pěstování špičkový „ZRŇÁK“

Přednosti hybridu

SUPREME hodnocení

Výnos silážní hmoty ++++

Obsah škrobu ++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy ++++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro BIOPLYN / ZRNO

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

Nový mimořádně výkonný bioplynový hybrid SUPREME by měl pěstovat 
každý, kdo to myslí po ekonomické stránce s „bioplynkou“ skutečně 
vážně a pěstuje kukuřice ve FAO 220–260.

POPIS HYBRIDU
SUPREME je svým zařazením trochu specifi ckým hybridem. 
Jedná se o velmi vzrůstný hybrid na bioplyn. Při pěs-
tování na siláž tvoří středně dlouhé palice, robustní rostliny se 
silným základem. Na jaře je typický rychlým počátečním růstem. 
Velmi brzy zapojuje porost dlouhými listy, díky tomu rychleji 
snižuje evaporaci a hospodárně pracuje s vodou.

PĚSTOVÁNÍ NA SILÁŽ PRO BIOPLYN
Přednosti pěstování hybridu SUPREME lze spatřovat zejmé-
na v mimořádné odolnosti k přísuškům a ve vhodnosti 
na lehké a písčité až kamenité půdy. Neznamená to 
však, že by měl zásadní problémy na těžkých půdách. V tako-
výchto podmínkách je však třeba termín setí trochu pozdržet. 
SUPREME, při pěstování na bioplyn-siláž, vyžaduje obecně 
neuspěchat termín setí, zvýšit výsevek na 90–95 tis. jedin-
ců na hektar, zvýšit běžně aplikované dávky dusíku o 10 %
a tuto dávku aplikovat spíše v druhé fázi termínu hnojení,
v době prodlužovacího růstu. Není to však podmínkou.

SPECIALISTA NA BIOPLYN
Hybrid SUPREME je jedním z mála opravdu vhodných 
hybridů na výrobu bioplynu. Splňuje všechny základní 
předpoklady pro nejvyšší ekonomiku tohoto odvětví. Správnou 
technologií pěstování docílíme obrovských rostlin s menší-
mi palicemi. Hybrid SUPREME v takovémto stavu obsahuje 
střední množství škrobu, vyšší obsah volných cukrů a před-
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SUPREME

poklad pro vytvoření co největšího obsahu kyseliny octové
v siláži. Výtěžnost metanu (tzv. čistota bioplynu) z 1 
tuny hmoty je u SUPREME velmi vysoká.

PROČ PĚSTOVAT SPECIÁLNÍ HYBRIDY NA BIOPLYN
A VYRÁBĚT SPECIÁLNÍ SILÁŽE PRO BIOPLYNKU?
Odpověď je velmi jednoduchá a zároveň také velmi složitá. 
Tak jako chováme středně či vysoko-produkční stáda, tak jako 
krmíme býky jinou krmnou dávkou a jiným složením, než doj-
nice na špičce laktace, tak i bioplynová stanice (fermentor) má 
své požadavky.
Každý jistě chce od své „dojnice“ – bioplynky – ten 
největší výkon s co možná nejnižší spotřebou krmiva 
(nákladů). Proto má smysl zvolit hybrid a technologii pěsto-
vání (silážování) předurčené pro danou kategorii. V tomto pří-
padě pro bioplynovou stanici. Více čtěte prosím na str. 32–34.

PĚSTOVÁNÍ NA ZRNO
SUPREME je hybrid, který velmi výrazně mění habitus 
při řidším výsevku a ranějším termínu setí. Při výsevu 
na úrovni 75 tis. jedinců/ha získáme zrnový hybrid středního 
vzrůstu, který veškerou svou energii vkládá do dobře dozrně-
ných palic. Typ zrna je koňský zub. Dosahuje vynikajících 
výnosů suchého zrna. Zejména na lehčích půdách velmi 
dobře toleruje nedostatek vláhy.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2011-12, VRS

SUPREME je při změněné technologii vynikajícím zrňákem.
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Přednosti hybridu

SURTERRA
Nová definice výnosu!

S 250
Z 260

 vysoké výnosy zrna a energie z hektaru
 vysoká adaptabilita a strestolerance
 vysoká výnosová stabilita

NOVINKA 2015Předpoklad regisrace JARO 2015

POPIS HYBRIDU
SURTERRA je raný jednoduchý hybrid ze zcela nového šlech-
tění kladoucím důraz na výnos silážní hmoty a zrna, tedy na 
kombinaci zajišťující vysoký výnos energie z hektaru. Rostliny 
SURTERRA jsou vysoké, bohatě olistěné, listy erektivně postave-
né. Mohutné palice disponují zrnem typu mezityp až koňský zub. 
Počáteční vývoj hybridu je rychlý. SURTERRA je velice plas-

tický hybrid disponující vysokou strestolerancí. Tyto 
vlastnosti zajišťují nejen vysokou stabilitu výnosů v rámci rajo-
nizace na různých pozemcích, ale také vysokou stabilitu výnosů 
mezi jednotlivými pěstebními roky. Vzhledem k této fl exibilitě 
lze SURTERRU pěstovat na lehkých i těžkých půdách, přičemž 
se úspěšně vypořádá se suchým i mokrým průběhem roku. Stre-
suodolnost SURTERRA byla prověřena v mezinárodním výkon-
nostním screeningu (siláž a zrno) v problematickém roce 2013, 
kdy velmi chladné a deštivé počasí v počátku vegetace kukuřice 
vystřídala extrémní sucha (viz grafy).

SURTERRA NA SILÁŽ
SURTERRA zajišťuje díky kombinaci vysokého výnosu 
zelené hmoty i zrna vysoký výnos energie z hektaru při 
velmi dobré stravitelnosti organické hmoty. Doporučený 
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K1 – K4 = nosné hybridy na pěstebních plochách
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SURTERRA hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna +++(+)

Obsah škrobu ++(+)

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro stádo středně až vysoko-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

výsevek je 80–85 000 rostlin na ha při pěstování na siláž pro 
skot. Takto vyprodukovaná siláž je vhodná pro středně a vyso-
ko-produkční stáda.

SURTERRA NA ZRNO
SURTERRA dosahuje velmi vysokého výnosu zrna typu me-
zityp až zub. Při pěstování na zrno je vhodné výsevek ponížit 
na úroveň 70–75 000 jedinců na hektar. Při tomto výsevku je 
potlačena etiolizace a zásobním poolem se pak stávají palice, 
které jsou při nižší hustotě porostu mohutně narostlé a doko-
nale ozrněné.
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Zdroj: AIC-mezinárodní screening 2013, 9 lokalit Moosburg, Toszek, Chelmce, Majs, Cegléd, Scanteia, Chartres-Blois, Estrée, Kirovograd (n=25)
K1 – K5 = nosné hybridy na pěstebních plochách

SURTERRA je vysoký hybrid s mohutnými, dokonale dozrněnými palicemi.
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 výborný do extrému
 výborný na bonitně špatné půdy
 výborný na zrno i siláž

Přednosti hybridu

SUM 0235
Za málo peněz hodně muziky.

S 250
Z 250

POPIS HYBRIDU
Univerzální raný dvouliniový hybrid SUM 0235 byl 
vyšlechtěn speciálně do horších půdně-klimatických 
podmínek. Cílem šlechtitele bylo vytvořit hybrid, který nebude 
excelentní pouze v jednom parametru (výnos hmoty či zrna, 
případně jiné vlastnosti), ale bude kompaktní. Bude posky-
tovat slušné výnosy silážní hmoty v rozumné až lepší kvalitě, 
případně jej bude možno využít na zrno, avšak bude mimořádně 
vhodný i do extremních podmínek. Bude výborně zvládat ze-
jména suché lokality, písčité až kamenité půdy, půdy s velmi 
nízkou bonitou, co nejlépe odolávat chladu a zejména na jaře 
bude vykazovat co nejrychlejší počáteční růst. Tento cíl byl 
splněn: byl vyšlechtěn hybrid s označením SUM 0235.
Jedná se o vzrůstný hybrid s dlouhými palicemi se zrnem typu 
100% koňský zub. Hybrid SUM 0235 dosahuje vysokého 
výnosu silážní hmoty s velmi dobrými kvalitativními 
parametry (vysoká stravitelnost vlákniny, střední až 
vyšší obsah škrobu).

SUM 0235 na živinami dobře zásobených půdách šlape jako zrňák perfektně.

SUM 0235 hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna +++(+)

Obsah škrobu ++

Stravitelnost vlákniny +++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy ++++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro stádo středně-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý
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SILÁŽ
SUM 0235 je velmi plastickým nenáročným hybridem, který je 
vhodný jak na intenzivní, tak extenzivní způsob pěstování. Siláž 
je vhodná pro všechny kategorie skotu, pro středně produkční 
stáda. Pro vysoko-produkční stáda je velmi vhodný v oblastech 
s nižším podílem travní senáže v krmné dávce. Výsevek hybridu 
SUM 0235 na siláž by měl být v rozpětí 80–85 tis. jedinců na 
ha. SUM 0235 se ve vlhčích ročnících může projevit opoždě-
ným nástupem do kvetení, avšak bez vlivu na termín dozrávání.

ZRNO
Hybrid SUM 0235 dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna
i na špatných půdách a v horších ročnících. Na dokonalé 
dopylení a dozrnění palice však vyžaduje zásobu po-
hotově přístupných živin. Přeci jen z „něčeho“ zrno 
musí vytvořit. Navíc typ zrna je 100% zub s velmi rychlým 
uvolňováním vody ze zrna, což ocení každý pěstitel v takových 
mokrých podzimech, jako byl např. rok 2010. Výsevek je třeba 
upravit na 70 tis. jedinců na ha.

HYBRID SUM 0235:
• dosahuje vysokých výnosů kvalitní silážní hmoty
• dosahuje vysokých výnosů skutečně suchého zrna
• disponuje velmi dobrou odolností proti poléhání
• disponuje vysokou odolností k přísuškům
• disponuje rychlým až velmi rychlým počátečním růstem
• velmi dobře zvládá půdně-klimatické extrémy Do jílu či do kamení žádný hybrid lepší není, nežli SUM 0235.

SUM 0235 je také špičkou na suché zrno, garancí velmi nízké vlhkosti je zde 100% zub.
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 velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým
 výnosem hmoty
 špičkový výnos suchého zrna
 zdravé klasy

Přednosti hybridu

SUDOR hodnocení

Výnos silážní hmoty ++++

Obsah škrobu +++

Stravitelnost vlákniny ++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu ++(+)

Odolnost přísuškům +++(+)

Vhodnost pro
středně až vysoko-produkční 
stáda, suché zrno

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUDOR
Špička na suché zrno a siláž.

S 240
Z 260 DS0471B

SUDOR je zrnovou jedničkou, která dosahuje 
velmi vysokých výnosů suchého zrna typu zub.

POPIS HYBRIDU
Hybrid SUDOR je typický velmi vzrůstnými rostlinami 
dosahujícími velmi vysokého výnosu suché i silážní 
hmoty. V prvním roce zkoušek na ÚKZÚZ (rok 2011) to pro-
kázal výškou 299 cm, jako nejvyšší hybrid v porovnání se 
všemi kontrolami. Dle výsledků šlechtitele se hybrid SUDOR 
vyznačuje mimořádnou stres-tolerancí. To také potvrdil 
ve zkouškách na ÚKZÚZ. Má sice pozvolný počáteční růst, 
ale zato mimořádnou odolnost k přísuškům a chladu v prů-
běhu vegetace.

SUDOR NA SILÁŽ
SUDOR je ideálním hybridem pro pěstitele, kteří chtějí vel-
mi vysoký výnos hmoty s dobrou kvalitou siláže pro středně 
až vysokoprodukční stádo. SUDOR poskytuje mimořádný

výnos siláže s vysokým poměrem zrna k ostatní hmo-
tě, vysoký obsah škrobu a dobrou stravitelnost or-
ganické hmoty a vlákniny. Vhodný výsevek je 85–90 tis. 
jedinců na ha.

SUDOR NA ZRNO
Po prvním roce státních zkoušek v ČR (2011) se SUDOR umístil 
na 1. místě ve výnose suchého zrna s výnosem 14,95 
tuny/ha v porovnání na kontroly, což značí úctyhodných 
105,6 %. Svoje kvality potvrdil i v roce 2012. Po dvouletém 
zkoušení ÚKZÚZ dosáhl výnosu zrna 106,4 % (viz graf). 
HTZ je střední až vyšší. Při pěstování na zrno je však třeba
s tímto určením počítat již od prvopočátku a SUDORu vyset 
75–80 tis. jedinců na ha.
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SUDOR je zub ve FAO 260.
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 výškový obr, který přesvědčí každého
 obrovský výnos kvalitní silážní hmoty
 jeden z nejžádanějších hybridů pro

 výrobu bioplynu

Přednosti hybridu

SUBITO pro SKOT hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Obsah škrobu ++

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy ++

Vhodnost na lehké půdy ++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++

Vhodnost pro
středně až vysoko-produkční 
stáda

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUBITO
To je obr mezi obry.

S 260

SUBITO v nepříznivém roce 2013 opět uspělo. V AGROPRODUCT
Světlá nad Sázavou (450 m n. m.) SUBITO dosáhlo výnosu 48 t/ha
při 38% sušině. Průměr podniku byl 41 t/ha.

POPIS HYBRIDU
Obrovské mohutné rostliny často dosahující 3,5 až 4 m.
V podmínkách velmi vysoké intenzity pěstování na živinově
a vláhově dobrých půdách i přes 4 m. Hybrid s vysoko nasaze-
nými, mohutnými a silnými palicemi, erektivně postavenými listy
s širokou listovou základnou – takto lze stručně popsat bez-
konkurenční hybrid SUBITO.

DOPORUČENÍ
S ohledem na enormně vysoký výnos silážní hmoty a snahu 
snížit náklady za dopravu doporučujeme hybrid SUBITO pěs-
tovat na pozemcích blízkých stájím a silážním jámám.

DŮLEŽITÉ
Vysoký výnos hmoty je dosahován díky adaptovanému 
šlechtitelskému materiálu na místní podmínky. Ukládání škro-
bu do velkých palic probíhá velmi časně. Středně raná 

zralost zrna je rozhodující
výhodou proti ostatním pozdnějším
odrůdám. Společně se synchronizovaným
dozráváním zbytku rostlin jsou takto zaručeny
vysoké výnosy suché hmoty se středním obsahem
škrobu.

PĚSTOVÁNÍ – SILÁŽ PRO SKOT
Mohutné rostliny hybridu SUBITO mají mimořádnou schopnost 
příjmu N a i přes očekávání vysokých výnosů hmoty doporu-
čujeme u silážních porostů určených pro krmení skotu dávky 
N mírně ponížit proti místním zvyklostem. Výsevek na krmnou 
siláž by měl být v rozpětí 80–85 tis. rostlin na ha.

SILÁŽ PRO SKOT
Hybrid SUBITO je typickým představitelem kukuřice, dosahují-
cí mimořádných výnosů silážní hmoty, díky obrovskému vzrůs-
tu v kombinaci s mohutným olistěním. Přesto, že tvoří velmi 
robustní palice s vysokým počtem zrna, má běžný silážní po-
rost střední obsah škrobu, který je rozředěn ostatní rostlinnou 

TOP HYBRID 

DOKONALE PROVĚŘENO V ČR
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SUBITO pro BIOPLYN hodnocení

Výnos silážní hmoty ++++

Obsah škrobu ++

Vhodnost na těžké půdy ++

Vhodnost na lehké půdy ++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++

Vhodnost pro BIOPLYN

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

hmotou. Zde tedy nastupuje jako donor energie stravitelnost 
ostatní hmoty, která je na velmi dobré úrovni. Kvalitně vy-
robená siláž z hybridu SUBITO je velmi vhodná pro středně 
produkční i vysoko-produkční stádo. Odborníci na výživu 
zařazují siláž z hybridu SUBITO jako vhodnou pro dojná 
stáda s úrovní do 8–8,5 tisíc litrů mléka.

SILÁŽ PRO BIOPLYN
Je třeba si uvědomit, že výroba kukuřičné siláže, jako základ vý-
roby bioplynu, je založena na jiné technologii pěstování hybri-
du. Cílem je především dosáhnout co největšího výnosu hmoty 
za pomocí vyšší hustoty porostu a vyšších dávek živin, ve spo-
jení s etiolizací celého porostu. Výsledkem jsou jemnější, více 
vytažené rostliny, menší palice s nižším obsahem škrobu, avšak
s ideální sušinou. Další důležité vlastnosti jsou otázkou gene-
tiky hybridu samotného.
Jednou ze zásadních vlastností, kterými se SUBITO liší 
od podobně výnosných hybridů, je produkce bioplynu 
a zejména jeho čistota, tedy špičková produkce methanu 
z hmotnostní jednotky siláže. A to je jeden z nejzásadněj-
ších ekonomických ukazatelů při provozu bioplynové 
stanice. Na 1 MWh tak pěstitel potřebuje méně kuku-
řičné siláže, tedy menší pěstební plochu.
Více informací o hybridu SUBITO na bioplyn čtěte na straně 
32–34.

PĚSTOVÁNÍ – SILÁŽ PRO BIOPLYNOVOU STANICI
U silážních porostů určených pro výrobu bioplynu je vhodné 
vypočtený normativ potřeby N o 10 % navýšit. Výsevek na 
bioplyn-siláž by měl být v rozpětí 90–95 tis. rostlin na ha.

ODBORNÝ PORADCE
Základem největší rentability
bioplynové stanice je vysoká
kvalita jejího krmiva.
Tím je SUBITO nepřekonatelné.

Ing. Viktor Mačura, MBA

SUBITO je prostě OBR MEZI OBRY…
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 vysoký výnos kvalitní silážní hmoty
 špičkový výnos suchého zrna
 perfektně ztrácí vodu ze zrna

 (koňský zub)

Přednosti hybridu

SUM 0307 hodnocení

Výnos silážní hmoty ++++

Výnos suchého zrna ++++

Obsah škrobu ++

Stravitelnost vlákniny +++(+)

Vhodnost na těžké půdy ++

Vhodnost na lehké půdy ++++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro
vysoko-produkční stáda, 
suché zrno

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUM 0307 S 270
Z 280

SUM 0307 je vynikající silážní i zrnový hybrid s typem zrna koňský zub.

POPIS HYBRIDU
Středně raný dvouliniový hybrid s využitím na siláž a zrno. Hybrid 
je vysokého vzrůstu. Dosahuje vysokého výnosu zejména 
suché hmoty. Tvoří silné, zavalité, dobře dozrněné palice s per-
fektní výmlatností zrna. Nasazení palice je střední. Při pěstování 
na zrno dosahuje excelentních výsledků na dobrých úrodných 
půdách. Hybrid SUM 0307 má perfektní toleranci k lehčím až 
písčitějším půdám a silným přísuškům. Odolnost k chladu je 
střední až vyšší. Vyniká rychlým počátečním růstem.

SUM 0307 NA SILÁŽ
SUM 0307 zajišťuje velmi vysoký výnos siláže s vyni-
kající stravitelností vlákniny a středním obsahem škro-
bu. Podmínkou je výsevek kolem 80–85 tis. jedinců na ha. Siláž
z hybridu SUM 0307 je určena pro středně produkční ale ze-
jména pro vysoko-produkční skot.

SUM 0307 NA ZRNO
SUM 0307 je výborný hybrid na zrno. Dosahuje špičkových 
výnosů suchého zrna v KVO a ŘVO. Palice tvoří střední počet 
řad zrn (15) a vysoký počet zrn v řadě (40) se střední až vysokou 
HTZ. Typ zrna je koňský zub. Vhodný výsevek na suché zrno 
je 70 tis. jedinců na ha.

PĚSTOVÁNÍ
Velkou výhodou hybridu SUM 0307 je jeho indiference k půd-
ně-klimatickým podmínkám. Oproti jiným hybridům je typická 
jeho tolerance k půdním druhům i k přísuškům. SUM 0307 
tak získává prostor pro své zařazení ve všech zemědělských 
podnicích s příslušným FAO. Výsevek na siláž je vhodné mírně 
ponížit na 80 tisíc jedinců na ha. Výsevek na zrno je pak vhodné 
volit na úrovni 70–75 tisíc jedinců na ha.
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 vysoký výnos kvalitní silážní hmoty
 špičkový výnos suchého zrna
 perfektně ztrácí vodu ze zrna

 (mezityp až zub)

Přednosti hybridu

SUMARIS hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna +++

Obsah škrobu ++

Stravitelnost vlákniny +++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro stádo středně a vysoko-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUMARIS S 280
Z 280

Špičkový výnos zrna a nízká vlhkost před sklizní dávají 
ekonomickou jistotu každému pěstiteli hybridu SUMARIS.

POPIS HYBRIDU
Středně raný dvouliniový hybrid s využitím na siláž a zrno. Hyb-
rid vysokého vzrůstu, bohatě olistěn, s širokou listovou základ-
nou. Dlouhé, vysoko nasazené, velmi dobře dozrněné palice. 
Typ zrna mezityp až zub.

SILÁŽ
SUMARIS dosahuje velmi vysokého výnosu silážní hmoty
s vynikající kvalitou, a to díky vysokému podílu palic s velmi 
dobrým obsahem škrobu a s dobrou stravitelností OH. U hyb-
ridu SUMARIS je vhodné mírně ponížit výsevek na úroveň
80 tis. jedinců na ha.

ZRNO
SUMARIS je výborný hybrid na zrno. Českého pěstitele na-
dchne velmi vysokými výnosy suchého zrna v KVO a ŘVO. Vý-
borných výsledků SUMARIS dosahuje nejen při vyšší intenzitě 
a dobrých půdně-klimatických podmínkách, ale také na hor-
ších půdách a v přísuškových lokalitách. Každý jistě uvítá velmi 
rychlé uvolňování vody v době dozrávání, kterým SUMARIS 
také disponuje. Palice je sice tenčí, počet řad je 12–14, 
avšak HTZ je střední až vyšší, palice je velmi dlouhá
a počet zrn v řadě často převyšuje hodnotu 40 zrn.

PĚSTOVÁNÍ
SUMARIS podobně jako SUM 0307 je velmi plastický hybrid
a mimořádně tolerantní k různým půdně-klimatickým podmín-
kám.

My jedeme na SUMARIS.
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 super na siláž
 super na zrno
 super SUSANN
 mimořádný obsah škrobu

Přednosti hybridu

SUSANN hodnocení

Výnos silážní hmoty +++

Výnos suchého zrna ++++

Obsah škrobu ++++

Stravitelnost vlákniny ++(+)

Vhodnost na těžké půdy ++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro stádo vysoko-produkční

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý Hybrid SUSANN zaručuje nejen siláž špičkové kvality…

SUSANN
Každý ji chce...

S 280
Z 300

POPIS HYBRIDU
Univerzální dvouliniový hybrid s využitím na vysoce koncent-
rovanou siláž pro vysokoprodukční stáda a na zrno. Vzrůstný 
hybrid se středně velkými, ale silnými a zavalitými palicemi, 
tvarově velmi zajímavými. Typ zrna je fl int.

SILÁŽ
Vysoké rostliny s bohatým olistěním a širokou listovou základ-
nou dávají předpoklad velmi vysokého výnosu silážní hmo-
ty. Díky velmi rychlému nalévání zrna SUSANN disponuje 
enormním obsahem škrobu. Siláž z hybridu SUSANN lze 
hodnotit jako špičkovou, energeticky vysoce koncentrovanou 
siláž pro vysoko-produkční stáda.

ZRNO
SUSANN tvoří za dobrých podmínek tvarově velmi zajímavé 
palice, na konci zploštělé, se dvěmi špicemi. Velké palice a vždy 

vysoký počet řad zrn dává jistotu velmi vysokého výnosu zrna. 
Typ zrna je fl int, ale uvolňování vody ze zrna do 30 % je rychlé, 
poté pozvolnější. Při využití hybridu SUSANN na suché zrno 
jej není vhodné sít na zamokřené a silně vododržné  půdy. Na 
ostatních půdách je však svým výnosem zrna nepřekonatelný. 
Využití suchého zrna lze spatřovat také v mlynářství. „Flintů“ 
na trhu totiž není mnoho.
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Siláž ze SUSANN je mimořádně energeticky bohatá.
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I přes mírně vyšší vlhkost je díky mimořádně vysokému výnosu zrna hybrid SUSANN ekonomicky velmi zajímavým hybridem.

Umí tohle Vaše kukuřice?

ODOLNOST ZAVÍJEČI KUKUŘIČNÉMU
Přestože SUSANN není GMO hybrid, vykazuje přirozenou 
zvýšenou odolnost proti napadení zavíječi ve stonku. V re-
gistračním řízení Německa byl hybrid SUSANN testován
i v lokalitách silně zamořených zavíječem, kde dokonce překo-
nal ve výnose geneticky modifi kované hybridy s odolností proti 
tomuto škůdci.
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 skutečný král suchého zrna
 téměř zub
 středně vysoká až vysoká HTZ

Přednosti hybridu SURREAL hodnocení

Výnos silážní hmoty ++

Výnos suchého zrna ++++

Vhodnost na těžké půdy ++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu ++

Odolnost přísuškům +++

Vhodnost pro suché zrno

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SURREAL
Skutečný král suchého zrna.

Z 300

POPIS HYBRIDU
Středně raný dvouliniový hybrid s využitím výhradně na suché 
zrno. Hybrid je středního vzrůstu, se střední výškou nasazení 
výborně ozrněných delších palic. SURREAL je mezityp, s vý-
razným přechodem do zubu, s rychlým uvolňováním vody do 
32 % a rychlým, až velmi rychlým uvolňováním vody v rozmezí 
32–16 % vlhkosti zrna. Stůůůůj, už to není

kam dávat...
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PĚSTOVÁNÍ NA ZRNO
Výsevek je vhodné volit na úrovni 75–85 tis. jedinců na ha. SURREAL snáší 
velmi dobře ranější termíny setí, kdy tvoří nižší porosty na úkor velkých palic, 
doplněných o 2 řady zrna navíc. SURREAL je velmi dobře tolerantní k pří-
suškům. Nemá však rád studené a zamokřené půdy.

SURREAL tvoří zub až v závěru vegetace, vlhkost však 
ztrácí velmi dobře a rychle již v počátku dozrávání.
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SURREAL je oprávněným držitelem svého jména. Je to král výnosu suchého zrna. 
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 vysoký výnos suchého zrna
 skutečný zub
 velmi dobrá odolnost proti poléhání

Přednosti hybridu

SUMBERTO hodnocení

Výnos suchého zrna ++++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy +++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro suché zrno

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUMBERTO Z 310
SUMBERTO má v průběhu zrání vlastnosti idealniho zrňaku.

POPIS HYBRIDU
SUMBERTO je jednoduchý zrnový hybrid tvořící vysoký ho-
mogenní porost s velmi dobrou odolností proti poléhání. Zrna 
typu koňský zub tvoří v mohutných klasech 16 řad, počet zrn
v řadě je v průměru 35.
Rychlost uvolňování vody ze zrna do 32% vlhkosti je střední, 
při 32–16 % vysoká. Výmlatnost zrna je na velmi dobré úrovni. 
Hybrid nemá vyhraněné nároky na půdní druh, velmi dobře 
reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Rychlost počátečního 
vývoje je střední.

PĚSTOVÁNÍ NA ZRNO
Hybrid SUMBERTO stabilně dosahuje vysokých výnosů suché-
ho zrna. Příkladem jsou výsledky poloprovozních pokusů ze 
suchých oblastí středního a jižního Slovenska, kde se umisťuje 
na předních příčkách. Výsevek je vhodné volit na úrovni 75 tis. 
jedinců na ha.

PD Nitrianska Streda
1. místo z 28 testovaných hybridů

PD Kalná nad Hronom
3. místo z 59 testovaných hybridů

PD Zavar
5. místo z 126 testovaných hybridů

Borovce
2. místo z 28 testovaných hybridů

Tribeč – Nitranská Streda
1. místo z 42 testovaných hybridů

119,06 %

116,26 %

115,94 %

112,42 %

136,01 %
*výsledky z let 2011–2012, zdroj: Rapool Slovakia, s.r.o.

VÝSLEDKY POP NA SLOVENSKU
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 mimořádný výnos suchého zrna
 velmi rychlý dry-down při dozrávání
 špičková výmlatnost, velké zrno
 vhodné využití na bioplyn

Přednosti hybridu

SUPERBIA hodnocení

Výnos suchého zrna ++++

Vhodnost na těžké půdy +++

Vhodnost na lehké půdy ++++

Odolnost chladu +++

Odolnost přísuškům ++++

Vhodnost pro stádo suché zrno

Legenda: +++ velmi vhodný/vysoký   ++ vhodný/dobrý   + méně vhodný/dobrý

SUPERBIA Z 380

SUPERBIA je garantem velmi vysokého výnosu
suchého zrna i díky vysoké HTZ a typu zrna koňský zub.

SUPERBIA tvoří kratší zavalité palice s vysokým počtem řad (18).

POPIS HYBRIDU
Naprosto špičková zrnová kukuřice vysokého vzrůstu zajišťu-
jící svému pěstiteli excelentní výnos „vysoko-hátezetkového“ 
zrna typu 100% koňský zub. Podstatné je, že těchto vý-
sledků dosahuje i v horších půdně-klimatických podmínkách 
a všude tam, kde již ostatní hybridy trpí nedostatkem vláhy
a vysokými teplotami.
SUPERBIA je středního až vyššího vzrůstu, se střední až vyšší 
výškou nasazení silných zavalitých palic. Palice tvoří běžně 18 řad 
zrn a 32–36 zrn v řadě s vysokou HTZ. Rostliny mají dobrou 
odolnost proti poléhání a vynikající zdravotní stav. Zejména 
odolnost k Fuzariu a Helmintosporiose je vysoká.

ZRNO
SUPERBIA tvoří zrno typu koňský zub s vysokou HTZ. V závěru 
vegetace velmi dobře a rychle ztrácí vodu ze zrna. Disponuje 

také perfektní výmlatností zrna pro usnadnění sklizně a zajištění 
minimálních sklizňových ztrát.

PĚSTOVÁNÍ
Hybrid SUPERBIA je díky špičkové odolnosti k přísuškům
a dobré odolnosti k chladu velmi tolerantní k různým půd-
ně-klimatickým podmínkám. Pro dosažení špičkových výno-
sů suchého zrna vyžaduje pouze dodržet výsevek na úrovni
75 tis. jedinců na ha.

SUPERBIA NA SLOVENSKU
Hybrid SUPERBIA patří v daném FAO k nejvýnosnějším zr-
novým hybridům na běžných plochách slovenských pěstitelů.
Stejně tak na jednom z největších DEMO pokusů PD 
Kalná nad Hronom dosáhla SUPERBIA výnosu suchého 
zrna 12,77 t/ha = 118 % na průměr pokusu (1. místo 
z 59 hybridů).
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VÝVOJ HYBRIDŮ SU
        PRO VÝROBU BIOPLYNU

Jedná se o směsici plynů, zejména methan, oxid uhličitý, si-
rovodík, čpavek, vodík, dusík a kyslík. Pro výrobu energie 
v bioplynových stanicích je však potřebný pouze methan. 
Jeho obsah v takovéto směsici plynů se velmi liší v závis-

V PRVÉ ŘADĚ JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, CO TO BIOPLYN VLASTNĚ JE.
lost na celé řadě faktorů. Methan je produkován bakte-
riemi, které jej tvoří zejména z kyseliny octové. Na obsah 
kyseliny octové v kukuřičné siláži má vliv jednak přípravek, 
kterým je kukuřičná řezanka před naskladněním ošetřena, 

Dnes snad v každé nabídce šlechtitelsko-osivářské fi rmy naleznete hybrid kukuřice doporučovaný na siláž s určením na výrobu 
bioplynu. Většinou se u takovýchto mnohdy „polopravdivě doporučených“ hybridů kukuřice upřednostňuje zejména výnos 
silážní hmoty, což však pro dané zaměření v žádném případě nemůže stačit. Je to podobné jako u hodnocení kukuřice pro skot, 
avšak také tak odlišné, že nelze tyto hybridy mezi sebou porovnávat jen dle výnosu hmoty.
Vývoji kukuřičných hybridů s tímto zaměřením se v Evropě věnuje pramálo fi rem. Zřejmě i proto, že vývoj takovýchto hybridů 
je nesmírně náročný jak časově, tak i fi nančně a ne každá fi rma je ochotna do tohoto vývoje investovat, když jednoduše může
k některému ze svých vzrůstných hybridů do popisu napsat pouhé heslo: „Hybrid vhodný na bioplyn“. Co by ale takový 
skutečně vhodný hybrid na výrobu bioplynu měl splňovat?

Jednou z mnoha podmínek je u hybridů vhodných na bioplyn jejich vzrůst, potažmo výnos siláže.
U hybridů SUPREME a SUBITO je tato podmínka splněna na „jedničku s hvězdičkou“.
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ale zejména kukuřičný hybrid sklizený v ideální sušině. Další 
významnou vlastností je množství vyprodukovaného metanu 
z jednotky hmoty siláže z daného kukuřičného hybridu. Tedy 
tzv. čistota bioplynu. Proto je při výběru vhodného hybridu tak 
důležité se správně rozhodnout. Cílem je získat z jednoho 
kilogramu silážní hmoty (nikoliv suché hmoty – nekrmíme 
betonovou krávu přeci 100% sušinou) co nejčistší bioplyn,
s co možná největším obsahem methanu. I s ohledem 
na požadavek splnění protierozních opatření každý 
provozovatel bioplynové stanice tedy logicky vyža-
duje na 1 MWh zkrmit co nejméně siláže, tedy založit 
co nejmenší plochu kukuřice.

IDEÁLNÍ HYBRID PRO VÝROBU BIOPLYNU ZAJIŠŤUJE:
• velmi vysoký výnos suché/silážní hmoty
 při ideální sušině

• ideální sušinu vhodnou pro silážování
 (min. 28 %), ideálně 32 % / zde se fi remní
 doporučení mnohdy velmi liší

• obsah škrobu do 32 %

• vyšší obsah volných jednoduchých cukrů

• vysokou tvorbu kyseliny octové po ošetření
 vhodným silážním přípravkem

• vysokou tvorbu bioplynu, s co možná nejvyšším
 obsahem methanu

TESTOVÁNÍ HYBRIDŮ SAATEN-UNION
Testování hybridů s vhodností na výrobu bioplynu u fi rmy 
SAATEN-UNION probíhá v laboratorních podmínkách formou 
tzv. batch-testů. Jedná se o simulaci fermentoru, kde probíhá 
kvašení kukuřičné siláže z daného hybridu a u něj se pak zjišťuje 
produkce kyseliny octové a následně produkce bioplynu. Ten se 
pak hodnotí co do obsahu čistého methanu. Jen ty nejlepší 
hybridy, v kombinaci s velmi vysokým výnosem silážní a suché 
hmoty, jsou pak dále testovány v plném provozu. Obstojí-
li, mají šanci být doporučovány jako opravdu vhodné na 
výrobu bioplynu.
Na podzim roku 2013 fi rma SAATEN-UNION CZ s.r.o. zveřejnila 
výsledky pokusu stanovení výtěžností metanu v hybridech 
SULANO, SUPREME a SUBITO, který proběhl v N ěmecku 
2012, viz graf 1. Při sklizni kukuřice 2013 byl založen 
podobný pokus také v České republice na běžných plochách 
zemědělských podniků ZD Vysočina Polná (okr. Jihlava) a Beskyd 

Agro, a.s. v Palkovicích (okr. Frýdek-Místek). Oba podniky jsou 
pěstiteli hybridů SULANO, SUPREME a SUBITO, které pěstitelům 
doporučujeme na produkci bioplynu. V průběhu sklizně byly 
vzorky (čerstvá řezanka) všech třech hybridů na obou lokalitách 
odebrány poradenskou službou SAATEN-UNION CZ s.r.o.
a následně uzavřeny za účelem silážování do skleněných 
lahví. Vlastní vývoj bioplynu a následné analýzy produkce 
metanu probíhaly v laboratoři společnosti NutriVet s.r.o.

Fermentory a jímací válce pro měřeni produkce bioplynu. Foto: NutriVet s.r.o.
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Graf 1: Výtěžnost metanu v m3/kg suché hmoty
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Graf 2: Produkce metanu v m3/kg suché hmoty Graf 3: Produkce methanu (m3/ha)
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SULANO  FAO 210
• Hybrid i přes takto nízké FAO dosahuje mimořádných výnosů suché i silážní hmoty, rostliny jsou velmi vzrůstné a bohatě olistěné
• Hybrid zajišťuje vysokou produkci bioplynu o vysoké čistotě

SUPREME  FAO 240
• Při pěstování na bioplyn-siláž vyžaduje vyšší výsevek 90-95 tis. jedinců
• Siláž z tohoto hybridu vykazuje špičkovou produkci bioplynu s velmi vysokou čistotou z jednotky hmoty

SUBITO  FAO 260
• Jeden z nejpěstovanějších hybridů v ČR, za rok 2011, 2012 i 2013 nejpěstovanější hybrid SU
• Praxí již dokonale prověřený mimořádně vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem hmoty, v praxi je prokázána velmi   
 vysoká produkce bioplynu a zejména jeho čistota

Top hybridy SAATEN-UNION na bioplyn

Trend produkce metanu z kg suché hmoty analyzovaných hybridů 
v ČR (viz graf 2) koreluje s publikovanými výsledky z Německa. 
Produkce metanu na jednotku sušiny je zajímavý údaj, ale každého 
bioplynkaře zajímá hektarový výnos. Za tímto účelem jsme vyjádřili 
hektarovou produkci metanu na základě výnosu suché hmoty 
zkoušených hybridů SULANO, SUPREME a SUBITO v pokusech 
ÚKZÚZ 2013. Je třeba podotknout, že rok 2013 byl obecně 
pro kukuřici velmi špatným ročníkem. Kukuřice byla od začátku 
vegetace postižena intenzivním stresem způsobeným chladným 
a deštivým průběhem počasí. Tyto nevhodné podmínky způsobily 
dramatické zpomalení růstu. Po tomto nevhodném období byla 
kukuřice zkoušena nástupem dramatického sucha. Tyto podmínky 

se více či méně podepsaly na celkových výnosech suché hmoty 
v závislosti na oblasti pěstování, hybridu a v praxi případným 
přihnojením dusíkem po odeznění deštivého a chladného počasí. 
Průměrný výnos suché hmoty ÚKZÚZ 2013 tak činil v případě 
SULANO 15,01 t/ha, SUPREME 14,64 t/ha a SUBITO 16,3 t/ha, 
přičemž průměr kontrol ve velmi raném sortimentu ÚKZÚZ byl 
14,92 t suché hmoty na ha a v případě raného sortimentu 16,34 t
suché hmoty na hektar. Výslednou produkci metanu na 
hektar znázorňuje graf 3. Nejvyšší produkce metanu z hektaru 
v závislosti na výnosu suché hmoty dosáhl hybrid SUBITO (FAO 
260) následován hybridy hybrid SULANO (FAO 210) a SUPREME 
(FAO 240).
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GARDAVAN Ranější než Bovital.

GARDAVAN je novým křížencem čiroku a súdánské trávy.

GARDAVAN je nový kříženec čiroku se súdánskou trávou (S. 
bicolor x sudanese). Je to velmi raný hybrid s vysokou odno-
žovací schopností. Pěstitelé čiroku jistě znají velmi raný hybrid 
BOVITAL, který je svojí kombinací výnosu a ranosti oslovil v mi-
nulých letech. GARDAVAN je svými vlastnostmi velmi podobný 
BOVITALu a je ranější a vzrůstnější.
GARDAVAN je vhodnou alternativou pro výrobu siláže, se-
náže s vysokým obsahem hemicelulózy, pastvu skotu či přímé 
krmení a pro produkci bioplynu ve všech výrobních oblastech 
včetně vyšších poloh ČR. Vzhledem ke své ranosti je ideální 
plodinou po plodinách sklizených na GPS s dobrou odolností 
proti poléhání. Tolerantní je také k setí do mulče.

Z pěstitelského hlediska má čirok v porovnání s kukuřicí speci-
fi cké výhody: čirok není hostitelskou rostlinou Bázlivce 
kukuřičného a není vyhledáván divokými prasaty. Ko-
řenový systém čiroku intenzivně prokořeňuje půdu mo-
hutnou kořenovou soustavou, na svažitých pozemcích 
lépe chrání před erozí a po sklizni zanechává v půdě 
větší podíl lépe rozložitelné organické hmoty. Čirok má  
vyšší suchovzdornost, takže je vhodnou plodinou na lo-
kalitách, kde sucho může způsobit nižší úrodu kukuřice.

SILÁŽ
GARDAVAN je na základě kvalitativních parametrů obsahu 
cukrů a stravitelnosti kvalitním krmivem pro mladý dobytek, 
výkrm býků a pro středně produkční stáda dojnic. Je také 
vhodnou plodinou pro bioplynové stanice. Vzhledem ke své 
vegetační době je vhodným řešením případného nedostatku 
siláže.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
GARDAVAN jako i jiné čiroky vyžaduje pro svůj počáteční růst 
vyšší teploty než kukuřice, tedy i setí je posunuto do období 
května až června. Čiroky jsou citlivé na květnové a červnové 
mrazíky a reagují na ně snížením výšky porostu a tím i výnosu, 
proto je vhodné setí neuspěchat. Teplota půdy by v době výse-
vu měla dosahovat 12–14 °C. Počáteční růst čiroku je pomalý, 
pozemek je vhodné vyčistit před setím aplikací totálního her-
bicidu. Tento velmi raný hybrid je možné pěstovat i ve 
výše položených oblastech, a to i kolem 600 m n. m. 
GARDAVAN je možno využít jako jednosečný nebo vícesečný. 
Výsevek se volí dle terminu setí. Rané setí: 20–25 R/m2, pozdní 
termíny setí: 30 R/m2 (7–9 kg), do hloubky 2–3 cm (výsevek 
pro dvojsečnou sklizeň na senáž 30 R/m2).
Hnojeni dusíkem je vhodné na úrovni 100–150 kg/ha (vyšší 
dávky prodlužují termín sklizně, nemají již vliv na výnos a zvy-
šují riziko poléhání, při vícesečném využití po první seči apliko-
vat cca 30–50 kg N).
Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha K2O pro vý-
razné zvýšení stability stébla (zvláště v úrodných oblastech)
a hnojeni fosforem v dávce 30 kg/ha P2O5. Čirok velmi dobře 
využívá statková hnojiva, na nižší výsevek reaguje pevnějším 
a mohutnějším stéblem. Pro GARDAVAN jsou nevhodné stu-
dené a přemokřené půdy. Mimořádně odolný je však i silným 
přísuškům v průběhu plné vegetace. Velmi dobře snáší lehké 
a písčité půdy.

SKLIZEŇ
Sklizeň by měla být provedena při sušině 25–30 % běžnými 
řezačkami kukuřice se stejnou délkou řezanky jako u rovno-
měrně dozrávajících hybridů kukuřice.

Silážní čirok
NOVINKA 2015
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HERKULES
středně raný silážní čirok.

Mimořádně výnosný

VYUŽITÍ
HERKULES (S. bicolor x bicolor) je oproti Gardavanu pozd-
nější, ale vzrůstnější a v silážní hmotě mnohem výnosnější. 
Využití nalezne zejména na podnicích hospodařících na 
pozemcích s nadmořskou výškou do 450 m n. m. Hlav-
ní předností hybridu HERKULES je jeho obrovský výnos 
hmoty, mimořádná odolnost k silným přísuškům, až suchu 
v průběhu vegetace, a tedy i jistota kvalitní silážní hmoty
v každém roce. Hybrid disponuje zvýšenou odolností polehání.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
HERKULES, jako i jiné čiroky, vyžaduje pro svůj počáteční růst 
vyšší teploty než kukuřice, tedy i setí je posunuto do období 
května až června. Jeho růst je však poté velmi energický
a proto je možné jej sít i v červenci. Rané setí – květen, pozdní 
termín setí – červenec. Tento středně raný hybrid je možné 
pěstovat do nadmořské výšky 450 m n. m.

Výsevek dle termínu setí: Rané setí: 20–25 R/m2 (6–8 kg), 
pozdní termíny setí: 30 R/m2 do hloubky 2–3 cm.

Hnojení dusíkem je vhodné na úrovni 100–150 kg/ha (vyšší 
dávky prodlužují termín sklizně, nemají již vliv na výnos a zvyšují 
riziko polehání).

Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha K2O pro 
výrazné zvýšení stability stébla, zvláště v úrodných oblastech
a hnojení fosforem v dávce cca 30 kg/ha P2O5.

Čirok velmi dobře využívá statková hnojiva, na nižší výsevek 
reaguje pevnějším a mohutnějším stéblem. Pro HERKULES 
jsou nevhodné studené a přemokřené půdy. Mimořádně 
odolný je však i k silným přísuškům v průběhu plné vegetace. 
Velmi dobře snáší lehké a písčité půdy.

SKLIZEŇ
Sklizeň by se měla uskutečnit v době, kdy HERKULES dosáhne 
sušiny 25–30 %. Sklizeň probíhá běžnými řezačkami kukuřice 
se stejnou délkou řezanky, jako u rovnoměrně dozrávajících 
hybridů kukuřice.

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Hlavní využití hybridu HERKULES je ve výrobě kvalitní krmné 
siláže pro skot a jako vynikající krmivo pro bioplynové stanice. 
Významnou předností čiroků, oproti kukuřicím, je 
i jejich využití v lokalitách s výskytem prasat, které 
způsobují každoroční, někdy až dramatické škody.
V praxi je ověřeno, že obsev plochy čirokem škodám 
na kukuřici nezabrání.

Setí GARDAVANU i HERKULESU na užší meziřádkovou 
vzdálenost znamená více prostoru v řádku. To dramaticky 
podporuje odnožování rostlin a tedy i vyšší výnos hmoty.

Silážní čirok
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HERKULESBOVITAL

Hybridy S. bicolor x sudanese (BOVITAL, GARDAVAN) jsou nižší než hybridy S. bicolor x bicolor (HERKULES), zato výrazně ranější a mnohem více odnožují.
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Hybrid
FAO

siláž/zrno
Registrace

Typ zrna /
hybridu

Vhodnost na
Stravitel. 
vlákniny

Počet rostlin / m2

Siláž
LKS

a CCM
Zrno Bioplyn Siláž Zrno

SURIGA 190/200 EU M(F)/Tc +++ ++  +++ ++(+) 9 8

SULANO 210/- ČR M/Sc ++++ ++++ ++(+) 8–9,5

SUNARO 230/230 ČR M(Z)/Tc +++ ++  +++ ++(+) 8–8,5 7,5–8

SULEYKA 220/230 EU M/Sc +++ +++(+) ++(+) 8,5–9 7,5–8

NOLWEEN 230/- ČR F(M)/Tc ++++ ++++ 8–8,5

SURTERRA 250/260 oček. 2015 M(Z)/Sc +++ ++ +++(+) ++(+) 8–8,5 7–7,5

SUCAMPO 240/240 EU M/Sc +++ +++  +++ ++(+) 8,5–9 7,5–8

SYSTEM 240/240 EU M/Sc +++ +++ ++(+) ++ ++(+) 7–8 7

SUPREME bioplyn 
240/240

ČR Z/Sc  ++++ ++++ 9–9,5 7,5

SUDOR 240/260 ČR Z/Sc  ++++  +++  ++++  ++ 8,5–9 7,5–8

SUM 0235 250/250 EU Z/Sc  +++  +++ +++ ++++ 7–8 7,0

SUBITO 260/ - ČR M/Sc  ++++ + + ++++ ++(+) 8,5–9,5

SUM 0307 270/280 EU Z/Sc  +++  +++ ++++  +++(+) 8,0–8,5 7,0

SUMARIS 280/280 ČR M(Z)/Sc  +++  +++ ++++ ++ ++(+) 8 7–7,5

SUSANN 280/300 ČR F/Sc  +++  +++ ++++ ++(+) 8–8,5 7,5–8

SURREAL  - /300 ČR M(Z)/Sc + ++ ++++ 7,5–8,5

SUMBERTO  - /310 EU Z/Sc ++++ 7,5

SUPERBIA - /380 EU Z/Sc ++ ++++ +++  ++ 7,5

LEGENDA:  

M – mezityp     M(Z) – mezityp až zub     F – fl int     Z – zub     Sc – single cross     Tc – tri cross

Sortiment hybridů kukuřice SAATEN-UNION pro rok 2015
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Rychlost 
počát. 
vývoje

Odolnost
Obsah 
škrobu

Koncentrace 
energie

Výška 
rostlin

Výška 
nasazení 

palic
Poznámka

Přísuškům Chladu

+++ + +++ ++++ +++ 7 střední
velmi raný hybrid do těžkých vysoko položených 
oblastí

 ++(+)  ++++  ++++ +++ +++ 9 střední
velmi raný hybrid s velmi vysokými výnosy silážní 
hmoty, vynikající na siláž pro dojnice a na bioplyn

+++ +++ +++ +++ +++ 8 střední
velmi plastický hybrid, špičkový výnos suchého 
zrna, mimořádná kvalita siláže s vysokým 
obsahem škrobu

 ++(+)  +++  ++(+) ++(+) ++(+) 7,5 střední
NOVINA 2014, univerzální zdravý hybrid
s vysokou odolností proti poléhání a stabilním 
výnosem siláže i zrna

+++(+) ++++ +++ ++ ++++ 7,5 střední
NOVINKA 2015, špičková stravitelnost vlákniny, 
špičkový výnos energie z ha

 ++(+) +++ +++  ++(+) +++ 8 střední

NOVINKA 2015, vysoký výnos suché hmoty
a energie z hektaru, velmi vysoký výnos zrna, 
vysoká adaptabilita a strestolerance, vysoká 
výnosová stabilita

+++ +++ +++ ++++ +++ 7 střední

NOVINKA 2015, velmi rychlý počáteční vývoj 
rostlin, vysoká odolnost vůči stresu, vysoký výnos 
suché hmoty, vysoký obsah škrobu. Při pěstování 
na zrno dosahuje velmi vysokých výnosů.

+++ +++ +++ +++(+) +++ 7-8 vyšší
vhodný i na stresové lokality, střední až nižší 
intenzita pěstování, velmi dobré dozrnění palic, 
vhodný i na bioplyn

+++ ++++ +++  ++ 9 vyšší
hybrid vyvinut výhradně na siláž pro bioplyn, 
vysoká produkce bioplynu se špičkovou čistotou / 
při odlišné technologii pěstování vynikající zrňák

 ++  +++(+)  ++(+)  +++  +++ 9 sřední špička na suché zrno a siláž

+++ ++++ +++ ++ +++ 7 vyšší

mimořádně plastický specialista na extrém, 
specialista i na velmi špatné půdně klimatické 
podmínky, mimořádný výnos kvalitní silážní 
hmoty i suchého zrna typu zub

++ ++ +++ ++ ++(+) 10 vyšší

velmi vysoké robustní rostliny s erektivně 
postavenými listy a s mohutnými palicemi, 
excelentní výnos silážní hmoty, vhodný
na siláž a specialista na výrobu bioplynu

 ++(+)  ++++  +++  ++  +++(+) 9 střední universální hybrid na siláž i zrno

+++ +++ +++ ++ ++ 9 střední

velmi vysoké rostliny s erektivně postaveními 
listy, silné velmi dobře dozrněné palice, špičkový 
výnos silážní hmoty, perfektní zrňák s nízkou 
vlhkostí

++ +++ +++ ++++ ++++ 7-8 střední

vysoký výnos silážní hmoty, špičkový obsah 
škrobu, palice tvoří i 2 špičky, neuvěřitelně 
vysoký počet řad zrn, vynikající výnos zrna, 
největší počet řad zrn na palici

+++ +++  ++ 7 střední evropská špička na zrno

++ +++  ++ 8 střední
Zrno typu koňský zub, vysoký výnos suchého 
zrna, velmi dobrá odolnost proti poléhání

 ++  ++++  +++  +++ 8-9 vyšší excelentní zrnový hybrid s vysokou HTZ

+++  velmi vhodný/výborný        ++  vhodný/dobrý        +  méně vhodný/méně dobrý

Výška rostlin: 1–9 (9 vysoký)
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Odborná poradenská služba:
1 Ing. Marian Špunar 602 789 449
 marian.spunar@saaten-union.cz

2 Oldřich Kovář, DiS. 724 371 902
 oldrich.kovar@saaten-union.cz

3 Ing. Šárka Tvrdoňová 724 338 004
 sarka.tvrdonova@saaten-union.cz

4 Zdeněk Kadlec, DiS. 724 338 005
 zdenek.kadlec@saaten-union.cz

5 Bc. Pavel Stárek 724 371 901
 pavel.starek@saaten-union.cz

6 Vlastislav Nosek 724 338 006
 vlastislav.nosek@saaten-union.cz

7 Ing. Luboš Pivoňka 724 520 873
 lubos.pivonka@saaten-union.cz

8 Ing. Viktor Mačura, MBA 724 338 009
 viktor.macura@saaten-union.cz

9 Ing. Luděk Novotný 724 338 007
 ludek.novotny@saaten-union.cz

SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, Šaratice 683 52
tel.: 541 22 11 75, fax: 541 22 11 13

www.saaten-union.cz

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. 
Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých 
případech nelze převzít, nebo podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé. Vydáním tohoto katalogu 
pozbývají všechny reklamní tiskoviny k uvedeným odrůdám svojí platnost. Stav informací k říjnu 2014.


