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Souboj raných hybridů kukuřice

Stříbrná jistota v nejisté době

Veřejná sklizeň kukuřice ve Slovči je již tradiční akcí, na které se na začátku podzimu scházejí zemědělci nejen z tamního okolí. Letos se sjeli již po šestnácté.
I tentokrát mohli vidět velmi široký sortiment hybridů kukuřice pocházejících od několika šlechtitelských firem a současně porovnat i aktuální výnosy zrna
u hybridů z raného sortimentu, které se průběžně během dne sklízely.

Stále více farmářů a zemědělských podniků si pořizuje vlastní sklady obilovin s vyspělou či jednodušší technologií na posklizňovou úpravu. Důvod
je prostý: tyto sklady umožňují zemědělcům prodat obilí v nejpříhodnější době a nikoli hned po sklizni, kdy bývá nákupní cena nejnižší. V moderních
zařízeních se také obiloviny i řepka mnohem lépe skladují, lze s nimi snadno manipulovat, provzdušňovat je a ošetřovat proti škodlivým činitelům.

Petra Vaňatová
Akci uspořádala společnost s ručením omezeným VP AGRO spolu se Zemědělskou společností
Sloveč, a. s. Tento podnik obhospodařuje na Nymbursku necelé tři tisíce hektarů převážně
orné půdy. Hlavní činností je
chov skotu (480 kusů dojnic)
a produkce rostlinných komodit.
Největší část výměry, asi 27 %,
náleží ozimé pšenici. Plodinou
s druhou největší výměrou je
cukrová řepa. Tu ve Slovči pěstují asi na 14 % půdy. Dalšími pěstovanými plodinami jsou jarní
ječmen, ozimá řepka, hořčice,
kukuřice a vojtěška. Dále mají
v osevním postupu své místo ozimý ječmen, žito, sója, koriandr,
jednoleté pícniny a na malé výměře také brambory.

Slovečský průměrný rok
Zemědělská společnost Sloveč
patří bezesporu ke špičkám obo-



 Klíčové informace
 Veřejná sklizeň kukuřice pořádaná firmou VP AGRO

se konala na pozemích Zemědělské společnosti Sloveč.
 K vidění bylo několik desítek hybridů kukuřice různých
raností a směrů využití, včetně pro výrobu bioplynu.
 Zastoupení v demonstračním pokusu měly také hybridy
s technologií YieldGard, to znamená odolné vůči zavíječi
kukučnému, či hybridy s Duo systémem, tedy tolerantní
k herbicidu Focus Ultra.
 Ze sklízeného sortimentu raných hybridů kukuřice dosáhl
nejvyššího výnosu zrna Iccixx, následovaly jej Coxximo
a ES Vulkain.
ru. Svědčí o tom mimo jiné i dosahované výsledky. Letos tu sklízeli v průměru 7,88 t/ha ozimé
pšenice, 3,83 t/ha ozimé řepky, 7,6 t/ha ozimého ječmene, 5,31 t/ha jarního ječmene,
5,09 t/ha žita. Ředitel podniku
Ing. Jiří Sobota označil výnosy za
průměrné. Bohužel, alespoň jako
průměrný nemohl zhodnotit rok
po stránce ekonomických výsledků. Vyjádřil obavy z dalšího

vývoje a připustil, že jeho podnik
hospodaří jen díky rezervám.

Na siláž i na zrno
Při polní akci se však především hovořilo o hybridech kukuřice. Kukuřici ve Slovči pěstují
výlučně na siláž, v pokusech byly i tak zařazeny hybridy všech
směrů využití i ranosti, od FAO
210 do FAO 440, a to od mnoha
šlechtitelských firem.

Ing. Milan Prokop z pořádající firmy VP AGRO upozornil
především na hybridy pocházející ze šlechtění společnosti
RAGT, kterou jeho firma zastupuje na našem trhu. Vyzdvihl například hybrid Iccixx (FAO 250),
vhodný na siláž i na zrno. Jeho
předností je plasticita a tolerance
k přísuškům, rychlý počáteční
vývoj i odolnost vůči chladu. Dále upozornil na letos v České republice nově povolený hybrid
Axxentus (FAO 250) určený pro
pěstování na zrno. Jde o intenzivní hybrid s dobrým zdravotním stavem, odolný proti poléhání a lámání stonku, jehož výhodou je zpravidla nízká sklizňová
vlhkost ve srovnání s hybridy
stejné ranosti.
Ing. Prokop upozornil mimo jiné i na loňskou novinku Juxxin
(FAO 330). Je to univerzální hybrid využitelný na siláž i pro výrobu bioplynu. Chovatelé skotu
u něj ocení vysokou stravitelnost
organické hmoty, což dokládají
i oficiální výsledky ÚKZÚZ.

Bioplyn i nové technologie

Ve Slovči se před diváky sklízely hybridy kukuřice raného sortimentu

Foto Petra Vaňatová

Kromě tradičního sortimentu
hybridů na siláž a na zrno měly
v demonstračních pokusech zastoupení v samostatném bloku
také hybridy určené pro výrobu
bioplynu. Z nabídky hybridů
RAGT to byly například již zmíněný Juxxin a dále Taxxoa, Saxxoo, Bergxxon či Tyrexx.
Další samostatná část pokusu
byla věnovaná hybridům DUO.
Tyto hybridy, aniž by byly geneticky modifikované, jsou tolerantní ke graminicidu Focus Ultra, a tudíž jejich ochrana proti
plevelům je oproti standardu vý-

Vladislav Fuka

Ing. Jiří Sobota a Ing. Milan Prokop (zleva) zahajují polní den
Foto Petra Vaňatová

znamně ulehčená. Ve Slovči byly
zasety například Taxxoa DUO,
Friedrixx DUO, Lexxor DUO či
Texxud DUO.
Představila se také desítka
hybridů s technologií YieldGard,
což jsou hybridy, u nichž je díky
genetické modifikaci zajištěna
odolnost vůči zavíječi kukuřičnému. Z hybridů RAGT se touto
vlastností mohou pochlubit například Coxximo YG, Hexxer
YG, Nexxos YG, Friedrixx YG či
Texxud YG.
Zajímavým zpestřením přehlídky hybridů bylo i zařazení
dvou hybridů čiroku. Tato plodina by rovněž mohla nalézt uplatnění jako surovina pro bioplynové stanice.

Vítězství pro hybrid Iccixx
Ve zvláštním pokusu, určeném pro veřejnou sklizeň zrna,
se ve Slovči představilo 37 hybridů kukuřice. V době konání

akce, což bylo 23. září, bylo možné sklízet 18 hybridů z raného
sortimentu, tedy hybridy s FAO
od 210 do 250. Sklizeň ostatních
hybridů byla v plánu asi o tři
týdny později. Jak ukázaly výsledky, letošní rok zrnové kukuřici přál. I podle slov Ing. Prokopa byl v průměru dosažen výnos vyšší než v loňském roce.
Hodnotil se pochopitelně výnos
přepočtený na jednotnou vlhkost 14 %. Kvůli zajištění co největší přesnosti zjišťovali pořadatelé vlhkost současně u dvou
vzorků.
A jak to vše dopadlo? Vítězem
se stal hybrid Iccixx, který dal
výnos zrna 12,79 t/ha. Těsně
jej následovaly hybrid Coxximo s výnosem 12,78 t/ha
a hybrid ES Vulkain s výnosem 12,75 t/ha. Dodejme, že
vlhkost zrna všech sklízených
hybridů se pohybovala v rozme
zí od 29,2 do 36 %.

Na porosty brambor se snášel déšť
Situace zemědělců není v letošním roce nijak růžová. Velkou zkouškou procházejí zejména pěstitelé brambor. Deštivé počasí v průběhu vegetace
se v mnohých lokalitách České republiky negativně podepsalo nejen na výnosech i na kvalitě sklizených hlíz. Složitá situace v bramborářství panuje
nejen na našem území, ale téměř v celé Evropě.
Velkou úrodu brambor zaznamenala například Belgie. Ve Francii probíhá sklizeň brambor velmi rychle, ale v důsledku ztráty
části španělských trhů mají potíže s odbytem. Celkově se ve
Francii předpokládá nižší úroda
kvůli nízkému nasazení hlíz.

Nelehká situace
V Německu sice dosahují velmi
vysokých výnosů brambor, ale
kvalita je velmi rozdílná od partie
a partii. Některé hlízy určené na
zpracování obsahují příliš vysoké
množství škrobu. Hlavní sklizeň
brambor v Německu na začátku
září teprve začala.
V některých oblastech nemohou němečtí pěstitelé sklízet
brambory v důsledku velkého sucha. Kvůli nízkým výkupním cenám zemědělci v Německu kvalitní partie brambor skladují a čekají, až na jaře ceny stoupnou.
Tyto a další informace zazněly
na polním dnu v Senožatech na
Pelhřimovsku, který tam uspořádaly začátkem září firmy Brop,

Ani deštivé počasí účastníky polního dne neodradilo
Foto Hana Honsová

s. r. o., a Senagro, a. s. Seminář
přilákal kolem osmi desítek zájemců.
Zúčastnění si nejprve vyslechli poučné přednášky v sále a poté následovalo představení pětadvaceti odrůd brambor různých varných typů na poli. Po

celý den sice vytrvale pršelo,
ale to zjevně nikoho od prohlídky velmi pěkných pokusů neodradilo.

Rekordy nepadnou
V úvodu semináře firmu Brop
představil její jednatel Ing. Jiří

Nevosád. Tento podnik obchoduje s konzumními a sadbovými
bramborami a nadto ještě vykonává další činnosti.
Zemědělský podnik Senagro provozuje jak rostlinnou,
tak i živočišnou výrobu. Celkově zde obhospodařují zhruba 2200 hektarů zemědělské
půdy a v živočišné chovají celkem asi 1600 kusů skotu, z toho 420 dojnic.
S letošními žněmi není Ing.
Novosád vůbec spokojen, pouze
řepka poskytla vysoký výnos
3,8 t/ha, zatímco obilniny zklamaly. Brambory, které letos
v podniku pěstovali na 273 hektarech, z čehož 78 hektarů představovala sadba, byly v době konání polního dne 4. září z větší
části ještě v zemi. Pěkných výsledků docílila velmi raná konzumní odrůda Juwel, která dosáhla hektarového výnosu zhruba
čtyřiceti tun.
Podle mínění Ing. Nevosáda
však nelze na Českomoravské
vysočině očekávat zvlášť vyso-

I když ... „V loňském roce byly
nejvyšší ceny obilovin a řepky ihned po žních a od té doby padají
dolů,“ řekl soukromě hospodařící rolník Ing. František Vaníček
téměř třicítce zemědělců, kteří si
přijeli do Hvožďan u Bechyně
prohlédnout jeho nová skladovací sila na obilí s šetrnými dopravními cestami od společnosti
Agrico Třeboň. „Dnešní, pro zemědělce nepříznivá doba, snad
nebude trvat věčně, posklizňová
linka je postavena a zaplacena
a v příštích letech se určitě její
hlavní význam, tedy určitá jistota, projeví. V současné době
s prodejem obilovin nespěcháme, neboť zrno si uchová v nových silech vysokou kvalitu, kte-
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Soukromě hospodařící rolník Ing. František Vaníček
využívá od letošního roku novou posklizňovou linku
na obiloviny a olejniny.
 Technologii dodala třeboňská společnost Agrico.
 Posklizňovou linku tvoří příjmový koš s příjmem 25 t/h,
sítové čištění UNI SEED o výkonu 30 t/h, čtyři zásobníky
(každý pro 456,8 tuny) s celkovou využitelnou kapacitou
1827,2 tuny a provzdušňovací systém s radiálními
ventilátory NV 55/5,5 kW o výkonu 8000 m3/h.
 Součástí technologie jsou naskladňovací a vyskladňovací
dopravní cesty s max. výkonem 25 t/h a expediční
zásobník pro 25 tun.
nových technologií, postavili
jsme například skladovací halu,
servisní středisko a zrekonstruovali kravín pro sto dojnic,“ krátce
zavzpomínal Ing. Vaníček. „Průměrná dojivost se zvýšila ze 3000

Další část obilovin se vozila na
letiště do Bechyně, kde si František Vaníček pronajal dva hangáry, tzv. úly. Věčně plné byly
i další prostory na farmě a zase
nebylo kam postavit stroje. „Proto jsme se rozhodli zřídit nové
sklady na obilí,“ pokračoval
Ing. František Vaníček. „Oslovili
jsme několik dodavatelů posklizňových linek, přitom rozhodujícími ukazateli byly kvalita, přizpůsobivost našim podmínkám
a požadavkům a samozřejmě cena. Nakonec jsme se rozhodli
pro společnost Agrico Třeboň,
neboť její řešení, přístup a koneckonců i cena byly ze všech nabídek nejlepší. S výstavbou jsme
začali na jaře v roce 2008 a letos
přede žněmi jsme posklizňovou
linku zprovoznili.“

Ing. František Vaníček

Karel Pešíček

Prohlídka posklizňové
linky

rá je zárukou dobrého zpeněžení
v následujících měsících. Pomocí nové technologie jsme dokonce schopni připravit pro mlýny
takové šarže potravinářské pšenice, jež splňují jejich velice náročné kvalitativní požadavky.“

litrů na dnešních 9500 litrů, k čemuž přispělo i překřížení českých strak černostrakatým skotem a také kvalitní výživa.“
Na farmě ve Hvožďanech se
však neustále potýkali s problémy se skladováním obilovin
a řepky, které pěstují na 550 hektarech (zbylých padesát hektarů
z celkové výměry představují
louky). Část produkce, asi 450
tun, se skladovala v půdních
prostorách kravína, kde se nacházela i zastaralá příjmová linka. Obilí se pak vyskladňovalo
mechanickou lopatou, což trvalo dlouho, přitom práce v prašném prostředí byla namáhavá.

Posklizňovou linku tvoří příjmový koš s příjmem 25 t/h, sítové čištění UNI SEED o výkonu
30 t/h, čtyři zásobníky (každý
pro 456,8 tuny) s celkovou využitelnou kapacitou 1827,2 tuny
a provzdušňovací systém s radiálními ventilátory NV 55/5,5 kW
o výkonu 8000 m3/h. Součástí
technologie jsou naskladňovací
a vyskladňovací dopravní cesty
s max. výkonem 25 t/h, expediční zásobník pro 25 t a kontrolní systém.
Obilí se přijímá pomocí příjmového koše o rozměrech 7 x 3 m,
který je osazen částečně přejezdným roštem, možné je boční

V kravíně i na letišti
Farma Františka Vaníčka ve
Hvožďanech vznikla v roce 1992
z původního družstva Lužnice
Radětice, které obhospodařovalo přibližně 2700 ha zemědělské
půdy. Vzhledem k tomu, že šlo
o okrajovou družstevní farmu,
byla velice technicky zanedbaná.
„Postupně jsme investovali do

pro bramboráře obrovskou zkoušku. Vyvstává řada problémů
spojených jak se samotnou sklizní, tak i se skladováním. Navíc přidělávají vrásky na čele
pěstitelům brambor nízké výkupní ceny.

Vydařené setkání

Zájemci mohli ochutnat
i fialovou odrůdu Valfi
Foto Hana Honsová

ké výnosy brambor. Je nutné
počítat s rozdílnými výsledky
podle jednotlivých oblastí pěstování. Bohužel, ani v Senožatech
letos žádné rekordy zřejmě nepadnou.
Ing. Nevosád konstatoval, že
letošní rok bude představovat

Ačkoli v průběhu konání polního den v Senožatech neustále
drobně pršelo, setkání pěstitelů
brambor se vydařilo. Mrholení
sice trochu znepříjemňovalo prohlídku polních pokusů, ale zemědělci si obuli holínky a s deštníky nebo i bez nich vyrazili do
porostu.
Účastníci polního dne nejen načerpali množství zajímavých informací o aktuální situaci v bramborářství u nás i v zahraničí, ale
také měli možnost ochutnat a porovnat různé odrůdy vařených
brambor.
Ing. Hana Honsová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita
v Praze

Do čtyř pozinkovaných zásobníků se vejde 1827,2 tuny obilovin, do expedičního zásobníku (vlevo)
pak 25 tun
Foto Vladislav Fuka

Na snímku vlevo velín, v popředí betonové plato a příjmový koš s výkonem 25 tun za hodinu
Foto Vladislav Fuka

i zadní sklápění. Na příjmový
koš je napojena sítová čistička,
na níž lze čistit i osivo, v tom
případě se výkon snižuje z 30
na pět tun za hodinu. Z koše se
zrno dopravuje k čištění, nebo
do spojovacího redleru řady sil
korečkovým elevátorem přes
dvoucestnou klapku. K dopravě
předčištěného obilí z čističky do
redleru se pak využívá spádová
roura. „Tyto způsoby dopravy
jsou sice dražší, ale dlouhodobě
provozně spolehlivější, přitom
nepoškozují osivo ani sladovnický ječmen,“ řekl přítomným během prohlídky Karel Pešíček ze
společnosti Agrico, který měl celou stavbu na starosti. „Mezi sily
a čističkou se nachází prostor,
kde lze v další etapě vybudovat
předzásobníkové silo a sušičku.“
Obiloviny a řepka se skladují
v pozinkovaných silech, která se
naskladňují pomocí korečkového elevátoru a střešních redlerů.
Mají ploché betonové dno, ve
kterém jsou průduchy pro perforované kanály k aktivnímu
provzdušnění. Zásobníky jsou
vybaveny hladinovými snímači
horní hladiny, měřením teplot
ve vrstvách válce a aktivním větráním venkovním neupraveným
vzduchem. V silech je umístěn
systém provzdušňovacích kanálů, do nichž se tlačí vzduch středotlakými radiálními ventilátory, který zajišťuje kvalitní ošetření obilí v celém naskladněném
sloupci. Pro ekonomický provoz
ventilátoru se v zásobnících snímá teplota obilovin, takže obsluha může ovládat jeho spouštění
na základě konkrétních údajů.
Plnění sil hlídají vrtulkové snímače hladin ATEX. Zrno se vyskladňuje pomocí redlerů pod
dnem zásobníku a dočisťovacího mobilního šneku uvnitř sila.
Expedice do přistavených dopravních prostředků je zajištěna podjezdovým expedičním
zásobníkem. Celá linka je řízena průmyslovým rozváděčem
s manuálním ovládáním přes
technologickou šablonu, všechny stroje jsou osazeny deblokačními skříněmi pro ruční a poloautomatický provoz.

Vpředu prachová komora, vzadu pak sítová čistička DAMAS
o výkonu 30 tun za hodinu
Foto Vladislav Fuka

O provzdušnění se starají čtyři radiální ventilátory o výkonu
Foto Vladislav Fuka
8000 m3 vzduchu za hodinu

V závěru prohlídky posklizňové linky vyzdvihl Karel Pešíček
její přednosti. „Jde především
o kvalitní uskladnění obilovin
a olejnin, maximální kapacitu naskladňovaní 25 tun za hodinu,
aktivní větrání uskladněného
obilí a možnost sledování maxima naplnění a teploty obilí v sile.
Uživatelé těchto technologií určitě ocení i horizontální dopravu
zrna bez použití složitých ocelo-

vých konstrukcí a věží a minimální délky spádových rour,
čímž se zamezuje jejich nadměrnému odírání. Nejen sila, ale
i dopravní cesty jsou pozinkované, stejně jako střešní lávky
a žebřík. Toto povrchové ošetření přispívá k dlouhé životnosti
celé posklizňové linky, a tím i ke
spokojenosti našich obchodních
partnerů. Na čemž nám velice

záleží.“

