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úvod & obsah

boj agronoma či hospodáře s přírodou je silně závislý 
na průběhu počasí v každém ročníku. Agronom má na 
rozdíl od jiných lidských činností za svůj profesionální 
život často jen okolo 40-ti pokusů, tedy vegetačních 
období. Více jich zkrátka za svůj život nestihne. Proto 
je velice důležité zvláště při střídání extrémního počasí 
udělat pro všechny polní plodiny včetně kukuřice 
tzv. agronomické maximum pro rentabilní výrobu, neboli 
eliminovat chyby.

Agronomické maximum je myšleno:

• Uplatnit všechny dostupné poznatky 
v praxi, které zajistí rentabilní výrobu.

• Je ovlivněno řadou marketingových 
akcí různých firem, které z důvodu 
obchodního se ne vždy řídí odborností.

• Musí odrážet v nákladech realitu klimatu 
posledních let tj. očekávané tržby versus náklady.

• Náklady se musí snižovat, ale na správném místě.
• Odborníků pro stanovení agronomického 

maxima je neustále méně.
• Proto nabízí ZEA Sedmihorky k osivu 

i bezplatný poradenský servis, který 
vychází z více jak 30-ti letých zkušeností 
z vlastního podniku i z celé ČR a zahraničí.

• Renomé hybridů kukuřice KWS a odborná 
rada zástupců ZEA Sedmihorky přináší 
mnohaletou první pozici na trhu v ČR.

Mezi častá úskalí při stanovení agronomického 
maxima je včasná, dnes preferovaná časně 
postemergentní aplikace herbicidů, časté 
a zbytečné přehnojování dusíkem, ale současně 
je nejčastěji limitující nedostatek draslíku, popř. 
nízké pH. Rovněž od roku 2020 v rámci regulí EU 
bude sledováno hnojení dusíkatými hnojivy na 
povrch půdy, kdy bude zřejmě nutné uplatnění 
inhibitorů nitrifikace či ureázy. K tomu již nyní 
přistupuje povinnost v rámci DZES 7 rozdělit 
půdní bloky nad 30 ha na menší půdní podbloky 
s jednou plodinou do výměry 30 ha, kromě jetelovin 
a vybraných speciálních směsí. V této souvislosti 
se kromě snížení potenciální eroze a zvýšení 
biodiverzity rozhodně přispěje i k radikálnímu 
snížení splachu určitých pesticidních látek 
k přiléhající vodoteči, protože se v daném území 
sníží plocha dané plodiny často jen na 30–50%.

K dalším neméně důležitým úskalím patří přeceňování 
hodnot stravitelnosti tzv. DINAG, která hodnotí silážní 
hybridy jen z pohledu stravitelnosti zbytku rostliny 
kukuřice, tedy bez palice. Ale ve všech chovech je 
zkrmována siláž z celých rostlin. Pokud do rozboru 
zařadíme i palici, tedy zrno či škrob, pak stravitelnost 
celé organické hmoty siláže velice často vyjde lépe 
u hybridů, které mají sice o něco horší hodnoty DINAG 
(mají o něco více vlákniny, aby unesly těžké škrobnaté 
palice), ale díky většímu obsahu škrobu, který vykazuje 
suverénně nejvyšší stravitelnost z celé rostliny, pak 

jejich celková stravitelnost je jednoznačně vyšší. 
Současně tyto hybridy musí vykazovat dozrávání palice 
na zelené rostlině. Pokud do 3 dnů rostlina určitého 
hybridu uschne, tak stravitelnost silně klesá při 
současném zhoršování dusatelnosti takovéto hmoty.

Mnohaletým šlechtěním speciálních hybridů na 
siláž firma KWS dospěla k marketingové značce 
BEST 4 milk, kde jsou pro rok 2020 soustředěny 
tyto hybridy na siláž: Walterinio KWS, Corfinio 
KWS, Juvento, Figaro, KWS Nestor, Amaveritas, 
Big Beat. Profitem těchto hybridů je úspora okolo 
10–14 tisíc na hektar díky většímu obsahu a výnosu 
škrobu a hmoty dle propočtů z výsledků ÚKZÚZ 
2015–2018. Tento profit je více jak dvakrát větší, 
než hodnota dotací SAPS a Greeningu dohromady.

U zrnových hybridů KWS (KWS 2323, KWS 2322, 
Kabrinias, Kidemos, KWS 2370), soustředěných pod 
marketingovou značkou UNIQUEDENT, jsou dosahovány 
nízké vlhkosti zrna s výnosy vysoce nad 10 tun 
v suchém. Toto přináší příznivější ekonomiku v každém 
ročníku i v porovnání s pěstování sladovnického 
ječmene či hořčice aj. za suchého ročníku. 

Ing. Petr Šreiber  

úsekový ředitel ZEA Sedmihorky
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introduction

the struggle of an agronomist or a farmer against 
the forces of nature depends greatly on a seasonal 
course of the weather every year. Unlike other 
professions, an agronomist has often only about 
40 attempts in his professional life. The vegetation 
periods. It is simply not possible to catch more within 
one human lifetime. This is the reason, why it is so 
important to reach for field crops, including the corn, 
the so-called agronomical maximum for cost-effective 
production, especially in extreme weather conditions. 
That means to eliminate all mistakes.

Agronomical maximum means:

• To practice all available knowledge, which 
contributes to cost-effective production

• Influenced by a variety of marketing 
operations of different companies, that not 
always work on the principle of expertness, 
because of commercial reasons 

• Must reflect the reality of the last couple 
of years in terms of costs, meaning 
expected revenues vs. expenses

• Expenses must be cut, but at the right place
• Number of experts, which can determine 

agronomical maximum, constantly decreases 
• Because of this fact, ZEA Sedmihorky offers 

free consulting, which is based on 30 years 
of experience in their own business and work 
experience in the Czech Republic and abroad

• The reputation of KWS corn hybrid along with 
experts from ZEA Sedmihorky carries the top 
place in the market in the Czech Republic

Among frequent difficulties in the process of 
determination of agronomical maximum belong 
timely, currently preferred, early post-emergence 
application of herbicides, frequent and needless 
over-fertilization of nitrogen, simultaneously with 
the shortage of potassium or low pH. Also since 
2020, according to EU regulation, there will be 
a monitoring of the application of nitrogenous 
fertilizers on the surface of the soil. That comes 
hand in hand with the usage of inhibitors of 
nitrification or urease. Besides, there is already 
an obligation, according to DZES 7, to divide land 
blocks with an area over 30 ha into smaller blocks 
with only one crop present and maximum area of 
30 ha, excluding clover and some special mixtures. 
Together with the reduction of potential soil erosion 
and increase of biodiversity, there is in this regard 
also a contribution to a radical decrease of runoff 
of some pesticides into an adjacent watercourse, 
because of an area representation of concerned 
crop is often lowered to 30–50 %.

To the other major difficulties belongs the 
maximization of values of digestibility, so-called DINAG 
value, which evaluates silage hybrids concerning only 
digestibility of the remainder of the corn plant, thus 
without noddle. But in every stock-keeping, the silage 
from whole plants is fed. If we add to our analysis also 
the noddle, thus grain or starch, then the digestibility 
of the whole silage organic mass often gives better 
results with hybrids, that have otherwise slightly 
worse DINAG values (They contain slightly more 
fiber to be able to bear starch-containing noddle.), 
but thanks to the greater content of starch, which 
embodies the highest digestibility in whole plant. Their 
overall digestibility is definitely higher. Simultaneously 

these hybrids must embody maturation of their 
noddle on green plants. If any plant of specific hybrid 
gets dry in three days, the digestibility will decrease 
dramatically along with simultaneous aggravation of 
tolerance to the daubing of such organic mass.

Trough many years of selective breeding of special 
silage hybrids the KWS company has developed 
marketing brand BEST 4 milk, that for season 2020 
consists of these silage hybrids: KWS Walterinio, KWS 
Corfinio, Juvento, Figaro, KWS Nestor, Amaveritas and 
Big Beat. The benefit of these hybrids is saving of 
costs circa 10–14 thousand CZK per hectare, thanks 
to higher content and return of starch and mass, 
according to calculations based on the results of data 
from ÚKZÚZ (Central Institute for Supervising and 
Testing in Agriculture) since 2015 by 2018. That profit 
is more than twice bigger than the value of SAPS 
grants and Greening combined.

At grain KWS hybrids (KWS 2323, KWS 2322, 
Kabrinias, Kidemos, KWS 2370, Koletis), centralized 
under UNIQUEDENT trademark, very low grain humidity 
and returns more than 10 tons per hectare in a dry 
state is reached. All together brings a more favorable 
economy in each season and also in comparison with 
the cultivation of malty barley or field mustard etc. 
during the dry season.

Ing. Petr Šreiber  

Section director of ZEA Sedmihorky

40 times and not again
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Škrob a zelená rostlina rozhodují o stravitelnosti 

„Obsah sušiny celé rostliny není spolehlivým kritériem pro určení silážní zralosti. Nejdůležitější je maximální 
obsah palic, tím tedy škrobu, vysoká stravitelnost zbytku rostliny a zdravé rostliny během dozrávání. Velkou 
předností jsou stay-green hybridy, kdy palice dozrávají brzy a zbytek rostliny zůstává zelený, které je vhodné 
směrovat zvláště na závěr sklizně.“/ Prof. Weissbach, Brno 2003

V posledních letech je některými osivářskými firmami přeceňován a marketingově vytržen z kontextu význam 
stravitelnosti silážních hybridů. Je přeceňován význam stravitelnosti zbytku rostliny v DINAG, tedy bez palice.

• Jednak je třeba důrazně zmínit, že pro efektivní užitkovost skotu je nutné sledovat stravitelnost celé 
rostliny kukuřice, tedy včetně palic (zkrmujeme v siláži drť celých rostlin). V celkové stravitelnosti 
silážní hmoty hybridy KWS patří do absolutní špičky zkoušených hybridů v ÚKZÚZ a dalších.

• Výsledky ÚKZÚZ a další ukazují rozdíl v DINAG mezi jednotlivými hybridy pouze kolem 0‚5 %, přičemž 
tyto hodnoty mají hybridy při zelené rostlině, pokud z různých důvodů rychle zasychají (nedostatek 
dusíku a draslíku, sucho, mráz apod.), tak hodnota DINAG ve zbytku rostliny rychle klesá- klesá 
výrazně stravitelnost zbytku. Současně tyto přischlé hybridy nestačí uložit škrob, který je daleko 
významnější z pohledu stravitelnosti celkové silážní hmoty, protože je daleko více stravitelný.

• Vlivem vyšší stravitelnosti škrobu mají tedy vyšší stravitelnost celkové silážní hmoty 
hybridy KWS s vyšším podílem (výnosem) škrobu, které vhodně doplňují v TMR 
bílkovinné senáže. Ideální jsou hybridy KWS pod značkou Best4milk.

Doporučení ZEA Sedmihorky – z pohledu ekonomiky v ČR je ideální docílit u siláže:

• Nejvyšší výnos hmoty při sušině 30–36 % dle typu hybridu
• s vysokým podílem palic a škrobu, které vykazují největší stravitelnost z rostliny
• tím použít optimální FAO hybridu pro danou oblast, aby dozrál škrob do mrazíků
• se zeleným zbytkem rostliny tj. vysokou stravitelností

Ing. Petr Šreiber
úsekový ředitel

pravda o stravitelnosti kukuřice

02
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Snížení stravitelnosti výrazně zvyšuje náklady

stravitelnost siláže 
%

spotřeba obilovin navíc 
kg/ks/den Kč/ks/den

75 0 0

55 2‚2 8‚8

Přepočet ztráty ve vícenákladech 8‚8 Kč/ks/den 
při ceně 4000 Kč/t obilovin

počet dojnic tuny obilovin navíc za rok ztráta Kč/rok

1 0‚8 3 200

100 80 320 000

500 400 1 600 000

Výsledky z pokusu KWS 2017 – Farma – pan Novotný Hostouň okr. Kladno (výpočty ing. Přikryl KWS Osiva)

výnos původní 
hmoty (t)

Obsah 
sušiny %

škrob 
%

N -látky 
%

ADF 
%

NDF 
%

hemicelulóza 
% Popel % Tuk 

% stravitelná OH produkce mléka 
z ha

produkce 
z 20 kg

KWS Nestor 50‚97 36‚79 35‚85 7‚86 19‚95 40‚45 20‚50 3‚68 2‚75 83‚50 44 357 17‚41

Juvento 51‚11 37‚16 34‚71 7‚91 20‚08 38‚86 18‚78 3‚30 2‚58 84‚47 45 301 17‚73

Agropolis 56‚11 36‚03 34‚58 8‚13 19‚12 39‚49 20‚37 2‚88 2‚91 81‚82 46 473 16‚56

Corfinio KWS 61‚81 36‚15 34‚94 8‚88 21‚58 42‚60 21‚02 3‚78 2‚38 83‚68 52 523 17‚01

Figaro 58‚61 34‚62 32‚78 8‚72 19‚64 39‚54 19‚90 3‚23 2‚66 81‚57 45 404 15‚49
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palice

zbytek
rostliny

vřeteno

stonek

listy

zrno

51–58 %

42–49 %

8–13 %

23–29 %

17–22 %

39–49 %

8 4‚7–8 8‚4

%

celá
rostlina

100 %

75‚7–78 ‚6
%

63 ‚0–6 6‚8

%

5 6 ‚1– 6 6‚9

%

5 1 ‚5 – 6 3 ‚2

%

6 4 ‚9– 6 6‚7

%

9 3 % Legenda:

Hmotnostní podíl z celé rostliny
Stravitelnost organické hmoty

zdroj: Hepting 1988

ZEA doporučuje volit hybridy 
KWS s co největším výnosem 
silážní hmoty při současném 
obsahu škrobu výrazně nad 30 
% v suché hmotě v každém 
ročníku a při nadprůměrné 
stravitelnosti.

U hybridů soustředěných 
v marketingové značce 
Best4milk, Corfi nio KWS, 
Juvento, KWS Nestor, 
Walterinio KWS, Amaveritas, 
Figaro, KWS Bigbeat je 
prokázán benefi t při výživě 
dojnic ve formě úspory nad 
10 tisíc na hektar v porovnání 
s tradičními hybridy.

hybridy kws best 4milk

03

Petr Knespl
severní Čechy
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Corfinio KWS

Vyniká rychlým 
ukládáním škrobu 
při zelených listech, 
což z něho činí jeden 
z nejlepších hybridů 
z pohledu stravitelnosti 
a výnosu energie 
z hektaru.
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Figaro

Jistota kvalitní siláže 
v teplejších polohách

Amaveritas

Záruka kvalitní siláže  
na sušších stanovištích
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Juvento 
KWS Nestor

Ideální do vyšších poloh 
a pro technologie  
strip-tillage
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03 hybridy kws best 4milk

Juvento 
2014–2018 
(ÚKZÚZ)

Amaveritas 
2016–2018 
(ÚKZÚZ)

Corfinio KWS 
2014–2018 
(ÚKZÚZ)

Walterinio KWS 
2014–2018 
(ÚKZÚZ)

čísla mluví 
jednoznačně

Škrob (%)

Stravitelnost OH 
(ELOS)

Produkce 
mléka z ha 

(kg/ha)

NDF (%)

Výnos SH (t/ha)

Produkce 
metanu z ha 

(m3/ha)
80

90

100

110

Škrob (%)

Stravitelnost OH 
(ELOS)

Produkce 
mléka z ha 

(kg/ha)

Výnos SH (t/ha)

Produkce 
metanu z ha 

(m3/ha)
80

90

100

110

• nižší podíl NDF = zvýšený příjem krmiva 
+ vyšší produkce mléka

• vyšší obsah škrobu = vyšší NEL, zvýšená 
stravitelnost OH, úspora za jádro a zdraví 
zvířat

• vyšší obsah SH = vyšší produkce/ha

• vyšší stravitelnost OH = vyšší příjem 
krmiva + vyšší produkce mléka

Produkce 
mléka z ha 

(kg/ha)

Škrob (%)

Stravitelnost OH 
(ELOS)

NDF (%)

Výnos SH (t/ha)

Produkce 
metanu z ha 

(m3/ha)
80

90

100

110

Škrob (%)

Stravitelnost OH 
(ELOS)

Produkce 
mléka z ha 

(kg/ha)

NDF (%)

Výnos SH (t/ha)

Produkce 
metanu z ha 

(m3/ha)
80

90

100

110
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Ekonomický přínos hybridů KWS – Best4milk (výpočty KWS Osiva)

Velmi raná siláž Juvento (230) zvýšení tržeb o 20 709 Kč/ha*

KWS Nestor (230) zvýšení tržeb o 16 595 Kč/ha**

Raná siláž Corfi nio KWS (250) zvýšení tržeb o 41 205 Kč/ha*

Amaveritas (250) zvýšení tržeb o 18 594 Kč/ha*

Figaro (250) zvýšení tržeb o 26 977 Kč/ha**

Středně raná siláž Walterinio KWS (280) zvýšení tržeb o 22 990 Kč/ha*

Středně pozdní siláž KWS Bigbeat (320) zvýšení tržeb o 9 231 Kč/ha*

*)                                                                 Zvýšení tržeb je vypočteno z výsledků ÚKZÚZ u sledovaného hybridu oproti průměru zkoušených hybridů 
v daném sortimentu při realizační ceně mléka 8‚50 Kč/l.

**)                                                                 Zvýšení tržeb je vypočteno z výsledků sledovaného hybridu oproti oproti průměru zkoušených hybridů 
v daném sortimentu v poloprovozních pokusech KWS v ČR při realizační ceně mléka 8‚50 Kč/l.

Volba intenzivního hybridu KWS se vždy vyplatí –
návratnost minimálně 5–20 krát

Hybrid a příslušná 
agrotechnika Méně výkonný hybrid

Intenzivní hybrid KWS- např. 
Juvento, Corfi nio, Amaveritas, 

Figaro, Walterinio – BEST4MILK

Celkové náklady Kč/ha 28 000 32 000

Náklady Kč/t siláže 700 533

Výnos sušiny t/ha 12 18

Výnos siláže t/ha 40 60

Výměra pro 6 000 t 
siláže v ha 150 100

Úspora ploch v ha 0 50

Úspora ploch v % 0 30

Celkové náklady 
na 6000 t siláže 4 200 000 3 200 000

Úspora  
nákladů v Kč 0 1 000 000
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Bigbeat 
Pro teplé či níže 
položené nížiny

Walterinio 
Pro chladnější či výše 
položené nížiny
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• Firma KWS neustále přináší 
šlechtěním efektivnější 
hybridy na bioplyn.

• Vychází ze zkušeností 
z Německa, kde je 
nejvyšší koncentrace 
bioplynových stanic.

• K osvědčeným a stabilním 
hybridům patří Toninio, 
Figorinio, Atletas, AGRO-
Vitallo, Balasco a Kenobis.

• Z novinek doporučujeme 
zařadit Rudolfinio 
KWS a Vitalico, které 
posunují laťku výnosu 
opět o něco výše.

hybridy kws na bioplyn

04

Ing. Zdeněk Chudomel
střední Čechy
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hybridy kws na bioplyn 04

osvědčené hybridy KWS  
na bioplyn
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způsob užití Siláž Kombinace Zrno

Atletas
AGRO-Vitallo
Amaveritas
Amamonte
Balasco
Coryphee
Corfi nio KWS
Juvento
Toninio
Figorinio
Vitalico
Rudolfi nio KWS
Walterinio KWS
Pesandor
Bigbeat

Figaro
KWS Stabil
KWS Kampinos
KWS Salamandra
KWS Nestor
Rivaldinio KWS
Kenobis
AGRO-Polis

Kabrinias
KWS 2322
KWS 2323
KWS 2370
Kidemos
Koletis
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Specialisté  
na sušší podmínky 

Kabrinias
KWS 2322
KWS 2323
Kidemos
Koletis
AGRO-Vitallo 
Amamonte
Amaveritas
Figaro
Balasco 
Rivaldinio KWS
Bigbeat
Rudolfinio KWS
Vitalico
KWS Salamandra 
Juvento
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05
kukuřice 

KWS na zrno 
je tržní 

plodinou

ŘEDITELKA:
ZKUŠENOSTI UKAZUJÍ, ŽE NA 

RANÝCH HYBRIDECH KWS LZE 
UDĚLAT ČISTÝ ZISK OKOLO 

15 000 Kč/ha, 
TAK NASEJEME TO !!!

ŘEDITELKA:
PŘÍŠTÍ ROK OSEJEME KUKUŘICI NA 
ZRNO KWS NA 100 ha, PROTOŽE 
NA TĚCHTO HYBRIDECH CHODÍ 
EKONOMIKA A LÉPE ODOLÁVAJÍ 

SUCHU NEŽ JARNÍ JEČMEN.

AGRONOM:
KUKUŘICI NA ZRNO DĚLAT 
NEBUDEME. RADŠI NASEJU 
HOŘČICI A JARNÍ JEČMEN.

AGRONOM:
ALE TAKY V SOUTĚŽI 
U SLADOVNICKÉHO 

JEČMENE DOSTANEME 
ZDARMA DVA SOUDKY 

PIVA?!
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ZEA doporučuje volit 
nové zrnové hybridy KWS 
(KWS 2323, KWS 2222, 
KWS 2370, Kabrinias, 
Kidemos), soustředěné pod 
marketingovou značkou 
UNIQUEDENT, s výnosem 
zrna nad 10 tun v suchém 
s rychlým uvolňováním 
vody, což přináší příznivou 
ekonomiku pěstování 
v každém ročníku.

Rovněž je u nich 
minimalizován obsah toxinů.

Bc. Adam Chrpa
východní Čechy

hybridy kws uniquedent

06
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hybridy kws uniquedent 06

Na zrnu se dá vydělat…

Modelové náklady při výnosu zrna  
v suchém 10‚5 t/ha při sklizňové vlhkosti 28 %

Technologie – zrno Náklad Kč/ha

Hnojení organickými hnojivy  
(30% poměr zatížení plodiny) 1 500

Zapravení hnojiv, podrývání apod. 1 800

Vápnění (30% poměr zatížení plodiny) 1 050

Jarní příprava půdy 600

Setí včetně osiva a amofosu pod patu 6 090

Ošetření herbicidy 2 000

Hnojení Urea Stabil, Draselná sůl 60% 5 600

Ochrana proti zavíječi 1 200

Sklizeň – kombajn a přeprava 4 000

Daň, pachtovné = zhruba hodnota dotací 0

Režie 3 500

Sušení (45 Kč/t/%) 7 970

Celkem na 1 ha 35 310

Modelová ekonomika pěstování kukuřice na zrno 
s KWS hybridy UNIQUEDENT v závislosti na výkupní ceně

Sklizňová vlhkost 28%

Výnos tuny / ha vlhkého zrna 12‚54

Výnos tuny / ha suchého zrna 10‚5

Při ceně 4 000 Kč/t

 Tržby Kč/ha 42 000

 Zisk Kč/ha 6 690

Při ceně 4 500 Kč/t

 Tržby Kč/ha 47 250

Zisk Kč/ha 11 940
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ekonomika 
je dána nízkou vlhkostí 
a vysokým výnosem

Poloprovozní pokusy  
KWS 2017

Výsledky veřejné sklizně kukuřice na zrno 12. 10. 2017 v Bečvárech (okr. Kolín)

Hybrid FAO zrno Výnos vlhkého 
zrna (t.ha−1)

Sklizňová 
vlhkost 
(%)

Výnos zrna při 
14% vlhkosti 
(t.ha−1)

Náklady 
sušení/ha 
1t% = 45 Kč

Tržba 
CZK/ha 
1 t = 4 500 Kč

KIDEMOS 270 20‚56 26‚3 17‚62 11 378 67 893

KWS 2322 230 18‚82 24‚7 16‚48 9 064 65 103

KWS 2323 250 19‚44 26‚1 16‚71 10 588 64 601

KWS 2370 290 19‚63 27‚3 16‚59 11 748 62 924

KABRINIAS 230 17‚87 24‚9 15‚61 8 766 61 463

Výsledky veřejné sklizně kukuřice na zrno 13. 10. 2017 v Přešťovicích (okr. Strakonice)

Hybrid FAO zrno Výnos vlhkého 
zrna v t.ha−1

Sklizňová 
vlhkost v %

Výnos zrna při 
14% vlhkosti 
v t.ha−1

Náklady 
sušení/ha 
1t% = 45 Kč

Čistá tržba 
CZK/ha 
1 t = 4 500 Kč

KWS 2323 250 18‚19 28‚2 15‚18 11 623 56 687

KABRINIAS 230 17‚64 27‚4 14‚89 10 637 56 368

KWS 2322 230 17‚36 27‚0 14‚74 10 156 56 174

KIDEMOS 270 18‚61 31‚4 14‚84 14 572 52 208

KWS 2370 290 17‚50 31‚1 14‚02 13 466 49 624

06 hybridy kws uniquedent
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Výsledky veřejné sklizně kukuřice na zrno 7. 11. 2017 v Loucké (okr. Kladno)

Hybrid FAO zrno Výnos vlhkého 
zrna (t.ha−1)

Sklizňová 
vlhkost 
(%)

Výnos zrna při 
14% vlhkosti 
(t.ha−1)

Náklady 
sušení/ha 
1t% = 45 Kč

Tržba CZK/ha 
1 t = 4 500 Kč

KWS 2323 250 17‚24 23‚5 15‚34 7 371 61 645

KABRINIAS 230 17‚17 23‚4 15‚29 7 262 61 545

KIDEMOS 250 17‚42 24‚2 15‚36 7 998 61 112

KWS 2322 230 15‚56 23‚0 13‚93 6 302 56 383

KWS 2370 290 15‚45 25‚2 13‚44 7 789 52 699

Poloprovozní pokus s opakováním 2018, ŠZP Žabčice, doc. Smutný MU Brno

Hybrid sklizňová vlhkost (%) Průměrný výnos zrna  
při 14% vlhkosti (t.ha−1)

KWS 2322 14‚4 9‚56

Kabrinias 13‚8 9‚83

KWS 2323 13‚8 9‚34

Kidemos 14‚7 10‚84

KWS 2370 14‚8 10‚73

Koletis 14‚9 10‚07

Kenobis 18‚3 11‚68

Balasco 19‚1 11‚34
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Současný trend = snižovat ztráty:

• Hnojiva zapravovat do půdy- snížení ztrát zvláště dusíku
• Při hnojení na povrch půdy použít vhodné inhibitory (nitrifikace, ureázy) podle podmínek legislativy
• Úpravou pH zvýšit využitelnost dusíku a dalších živin z hnojiv a půdy
• Tím se podpoří rozvoj kořenů a rostliny lépe odolávají suchu
• Hnojit živinami vyrovnaně: a) často je přehnojováno dusíkem a ostatní živiny jsou v nedostatku  

(viz. Graf), b) doporučujeme snížit dávky dusíku a za uspořené finance dohnojit 
živiny ve schodku (včetně většího rozšíření organických hnojiv)

hnojení dusíkem šetrně – rezervy?

07
Ing. Stanislav Zelený
jižní Čechy

VÚRV Ruzyně, Ing. Klír

Graf průměrné spotřeby hnojiv v ČR (kg živin na 1 ha využívané půdy: 3‚5 mil. ha v roce 2018)
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08
výživa kukuřice podle odběru sklizní 

vyvážená výživa 
dle zákona Liebega

Aplikace kejdy 
Trhový Štěpánov 
zapravení 
plečkováním

Popálení 
hnojivem na list 
vždy negativně 
snižuje výnos 
sušiny

Výnos siláže (t.ha−1)

Odběr živin výnosem v kg.ha−1

N P2O2 K2O MgO CaO

40 t silážní hmoty 
(33% sušina = 13 t SH na ha)

120 40 120 20 45

60 t silážní hmoty 
(33% sušina = 20 t SH na ha)

180 60 180 30 70

80 t silážní hmoty 
(33% sušina = 26 t SH na ha)

240 80 240 40 90

(J. Maňásek, 2011)

Odběr živin na produkci 
10 t/ha zrna v suchém

Odběr živin výnosem v kg.ha−1

N P K Mg Ca

Odběr živin pro zrno a slámu 240 40 232 40 88

Odběr živin pro zrno 
(odvezení z pole)

96 22 33 8 1

Vrácení živin ve slámě 
a v exudátech kořenů 144 18 199 32 87

(J. Maňásek, 2012)
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časně postemergentní aplikace herbicidů

09

Ing. Jan Kalousek
západní Čechy

• Restrikcí některých 
herbicidních látek a změnami 
klimatu dochází k faktu, že 
postemergentní přípravky 
jsou aplikovány pozdě či 
v nevhodných kombinacích.

• Někdy je snížení výnosu 
o cca 25 % podpořeno 
i fytotoxicitou herbicidní 
kombinace účinných látek při 
aplikaci při více jak 6. Listu 
kukuřice, kdy vzrostný vrchol 
je nad zemí a daleko citlivější.

• Potom dochází ke snížení 
počtu řad zrn v palicích, 
nebo i ke zkrácení palic.

• Ztráty na výnosu jsou pak 
obrovské, neboť palice se podílí 
na výnosu sušiny z 50–60 %.

• Časně postemergentní 
aplikace herbicidů se jeví jako 
optimální z pohledu účinnosti 
na plevele a ekonomiky.
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Zde byly plevele 
ošetřeny včas, nedojde 
ke snížení výnosu.
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Ing. Eva Perná
střední a jižní Čechy

dělení bloků dle dzes 7

10
Dělení půdních bloků nad 30 ha znamená (proč se dané opatření zavádí):

• Snížit splach a kontaminaci určitou pesticidní látkou v dané oblasti
• Zmenšit velké plochy s „hnědou“půdou náchylné k erozi bez rostlinného pokryvu
• Tím se zvýší pokryv rostlinami (ozelenění) v daném území a tím se sníží eroze půdy
• Nevíme, kdy srážky přijdou a v jaké intenzitě?
• Snížením plochy bloku s jednou plodinou se sníží riziko potenciální 

kontaminace danou účinnou látkou na minimum – často o 70 %
• Například na svahu 100 ha přikloněnému k vodnímu zdroji bude nově 

jen 30 ha řepky a tím i konkrétních pesticidních látek
• Tím některé nezastupitelné pesticidní látky se nemusí rušit v užívání, ale jen omezit
• Snížením vnosu pesticidních látek dojde k větší biodiverzitě organismů 

v dané oblasti tj. nebude takový tlak plevelů, chorob a škůdců.

Základní podmínky dělení půdních bloků pod 30 ha:

• Detaily stanoví tzv. DZES 7 (v Průvodci Cross-compliance 2020)
• Kromě jetelovin a trav se musí všechny erozní pozemky dle LPIS rozdělit pod 30 ha od jedné plodiny
• Stejná plodina na daném půdním bloku musí být oddělena buď jinou tržní plodinou tj. přerušovacím 

pásem o minimální šíři 110 m, v případě vyjmenovaných plodin ze seznamu (např. svazenka, jeteloviny, 
hmyzosnubné plodiny apod.) stačí minimální šíře pásu 22 m (sledujte aktuální znění DZES 7)

• Anebo jedna plodina bude do maximálně výměry 30 ha na jednom bloku 
a zbytek výměry do velikosti 30 ha zaujme plně jiná plodina

Dělením bloků snížíme erozi 
a splach pesticidů
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Velká plocha bez pokryvu 
vegetace je riziková 

z pohledu eroze
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Vlevo

Hon Blatec 86 ha ve 
firmě ZEA Land před 
rozdělením

Vpravo

Po rozdělení na 4 
menší podbloky – 
zákres LPIS
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řepky kws sníží výrazně náklady na pesticidy

11
Společné znaky hybridů „Perfect Resistant“:

• Výrazně zvýšená odolnost vůči hlízence -Sclerotinia, 
• Vůči přeslenatce – Verticillium, které je hlavní příčinou nouzového 

dozrávání a neexistuje na ni chemická ochrana,
• Exkluzivní genetická rezistence vůči Phoma = zdravé kořeny bez pesticidů,
• Rezistence vůči otevírání šešulí při dozrávání tzv. S-POD funkce 

= úspora desikantů a snížení sklizňových ztrát,
• To vše přináší nadprůměrné stabilní výnosy semene a oleje i v extrémních ročnících.

Pod označení „Perfect Resistant“patří: Marc KWS, Umberto KWS,  
Ermino KWS a polotrpaslík Allberich KWS (nově se připravuje  
do prodeje Fernando KWS). 

Genetická výbava těchto hybridů KWS je šlechtěna 
na podmínky ČR, kde se budeme v budoucích letech 
setkávat vlivem restrikcí některých pesticidních 
látek v EU s potřebou pěstovat „zdravější“hybridy 
řepky, které nebudou vyžadovat tak velké finanční 
vstupy v pesticidech, zvláště ve fungicidech 
a desikantech. Toto bude jediná správná cesta, 
jak jednak splnit legislativu, pěstovat řepku 
šetrně k životnímu prostředí a současně nastolit 
patřičnou rentabilitu výroby při očekávaném 
snižování dotací. Jinak řečeno, nová genetika 
hybridů KWS patří do nechemických metod 
integrované ochrany rostlin, kterou musí všichni 
pěstitelé pobírající dotace SAPS dodržovat.

Zařazením těchto hybridů KWS do pěstování 
lze ušetřit snížením aplikace zvláště fungicidů 
a desikantů okolo 4000 Kč/ha, což v přepočtu na 
běžné výměry průměrných podniků v ČR při 300 ha 
řepky pak činí úsporu 1 200 000 Kč každoročně. 
Dá se též říci, že úspora na pesticidech je zhruba 
2x větší, než je hodnota osiva těchto hybridů na 
každý hektar. Modelový příklad možných úspor 
uvádí tabulka dále.
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Modelové porovnání nákladů na pesticidy u řepky ZEA-Land 2017/18, Přímé náklady 
na pesticidy- konvenční a IOR varianta

Datum aplikace pesticid dávka kg‚l/ha Kalkulace Kč/ha 
konvenční varianta

Kalkulace Kč/
ha varianta 

IOR s novými 
rezistentními hybridy 

KWS

18. 08. 2017 herbicid 2‚5  1 992  1 992 

17. 08. 2017 moluskocid 5‚0  804  804 

27. 08. 2017 moluskocid 5‚0  804 0 

23. 08. 2017 insekticid 0‚3  472  472 

23. 08. 2017 graminicid 1‚0  476  476 

05. 09. 2017 graminicid 0‚8  613  613 

13. 09. 2017 insekticid 0‚6  416  0

13. 09. 2017 fungicid 1‚0  772  0

01. 10. 2017 fungicid  1+0‚2  943  943 

12. 04. 2018 insekticid 0‚2  237  237 

12. 04. 2018 fungicid 1‚0  772  0

21. 04. 2018 insekticid 0‚6  434  434 

03. 05. 2018 fungicid do květu 0‚8  996  996 

15. 05. 2018 insekticid -souvratě 0‚3  118  0

20. 06. 2018 „lepidlo“ 0‚9 527 0

21. 07. 2018 desikant 3‚0 1 410 0

Celkem 8 186  4 171 

Užitím odolnějších hybridů řepky KWS ušetříme pesticidy = ROZDÍL 4015 Kč/ha



40

strip-tillage v praxi

12 s erozí
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Vlevo

Založení kukuřice  
po orbě na demonstrační 
farmě – ZD Krásná Hora 
nad Vltavou 

Vpravo

Založení systémem  
strip-tillage v ZD Krásná 
Hora nad Vltavou

bez eroze
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Pásové zpracování  
půdy pro kukuřici po žitě 
v DZS Struhařov
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