
Ctíme odkazy našich předků? 
Vyrábíme kvalitní a bezpečné 
potraviny? Věnováno všem, 
kteří žijí v krajině.



úvod & obsah

vliv politiky na ekologii  
Vážení hospodáři, farmáři, občané a úředníci: Již oslovení 
předurčuje, komu je tato brožura primárně určena. 
Zkráceně se dá říci, všem, kteří žijí v krajině. Na jedné 
straně jsou tu zemědělci, kteří v každé zemi mají prioritní 
úkol či poslání od předků vyrábět kvalitní a bezpečné 
potraviny. Současně vhodně obhospodařovat a udržovat 
krajinu. Zemědělci zároveň jsou a musí být ekonomicky 
soběstační podnikatelé. Nyní někdo namítne, vždyť 
dostávají dotace z EU i ty národní. Ale již nikdo nezdůrazní 
fakt, že veškeré dotace jsou politickým nástrojem všech 
vlád pro smířlivý spotřební či sociální koš, tj. zaručují 
zdánlivě „levné“potraviny. Dotace placené z daní poplatníků 
(voličů) zvyšují politikům voličské preference. Tento systém 
ale přináší dva negativní důsledky:

1. Velké plýtvání, neboť v EU se zhruba 45% vyrobených 
potravin vyhodí bez užitku do popelnic.
2. Ze zemědělců se stávají jen Ti, kteří hlavně 
spotřebovávají dotace, aplikují nadměrně pesticidy 
a průmyslová hnojiva, což je podpořeno řadou mediálních lží 
v rozporu s presunpcí neviny.

Na druhé straně jsou tu někteří úředníci a část ostatních 
občanů, kteří ve většině nejsou specialisté či odborníci 
na zemědělskou problematiku. Místo, aby si tito občané 
přečetli kvalitní studie a knihy o zdravé výživě, o globálním 
zemědělství i mimo země EU, tak velká část snadno 
přebírá polopravdy a pololži z různorodých médií. Část jich 
zapomněla i na etologický fakt, že jako savci jsme všežravci. 

Tím potom tvrdí, že maso a mléko jsou škodlivé. To je 
poměrně sarkastické, když současně miliony lidí na světě 
trpí podvýživou z nedostatku bílkovin.

jak můžeme hospodařit ekologičtěji?
Pojďme se vrátit do české či evropské kotliny, na náš 
„píseček“. Možná, že někteří pseudoekologové by zajásali, 
když by se naši zemědělci drželi motta z kontroverzní 
písně Vojty Dyka – Čekám na signál, kde mimo jiné zpívá: 
„Přestaňme pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily. 
No my tu nebudem nikomu dělat debily…“. Ale protože 
většina našich zemědělců se řídí selským rozumem, tak je 
odhodlána bojovat nejen s extrémně se měnícím počasím, 
ale i s velkým tlakem evropské i celosvětové konkurence. 
Progresivní zemědělci se musí řídit tvrdou rovnicí:

rentabilní ekonomika = ekologická výroba a naopak

Tuto rovnici lze snadno vysvětlit takto: Každý zemědělec 
by měl být finančně samostatný a ekologické prodražující 
prvky může tedy uplatňovat jen do udržení rovnováhy 
rovnice. Při vyšších nárocích na ekologii, např. v CHKO 
a v pásmech ochrany vod, musí být nižší intenzita výroby 
vhodně podpořena dotacemi, nebo zvolit kompromis 
v požadavcích. Jinak řečeno, dotace jsou v těchto 
oblastech za to, že se bude méně vyrábět tržních 
plodin a produktů při nižších vstupech průmyslových 
hnojiv a pesticidů. Detailní odpovědi na otázku „Co 
zemědělci dělají či mohou dělat pro ekologii?“najdeme 
v jednotlivých kapitolách. Na úvod si dovolím poznámku 

k nadměrné spotřebě pesticidů v ČR. Jednak zatím hlavní 
výroba potravin (zhruba 95 %) je vyráběna podle zásad 
integrované ochrany, tedy jen 5 % připadá na ekologické 
biopotraviny. Integrovaná ochrana byla v ČR zavedena před 
více jak 20-ti lety a cílem je primárně využívat nechemické 
metody ochrany (pokud jsou k dispozici na daného 
patogena a i nákladově únosné), včetně biologické ochrany 
a až sekundárně a cíleně chemické pesticidy, které jsou 
velice přísně testovány před povolením pro praxi. Hlavním 
kritériem je sledování vlivu účinných látek a jejich reziduí na 
životní prostředí.

Při tzv. udržitelném rozvoji užívání pesticidů v ČR a EU 
je sledována roční spotřeba jednotlivých účinných látek. 
Zde je třeba radikálně zdůraznit, že ČR má spotřebu na 
1 hektar ročně jen 2‚1 kg, kdežto Rakousko 3‚48 kg, 
Německo 4‚1 kg, Francie 3‚79 kg, Švýcarsko 5‚01 kg, 
Španělsko 5‚85 kg, Slovinsko 6‚23 kg, Itálie 8‚43 kg, 
Belgie 7‚71 kg a Nizozemí dokonce 10‚2 kg (údaje z roku 
2017 Eurostat). Přesto má dosti našich zemědělců nadále 
snahu spotřebu pesticidů snižovat, protože jsou dosti 
nákladné. V závislosti na struktuře plodin a intenzitě se 
pohybují na úrovni 15–20 % z veškerých nákladů na výrobu. 
Výrazným nástrojem pro snížení pesticidů je rozhodně 
i šlechtění nových hybridů KWS kukuřice, řepky a dalších 
plodin, které jsou odolné zvláště na komplex houbových 
chorob, kde uspoříme zvláště fungicidy a desikanty 
v hodnotě 3–5 tisíc na hektar.

Ing. Petr Šreiber, úsekový ředitel ZEA Sedmihorky
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introduction

political impact on ecology
Dear managers, farmers, citizens and officials. This 
addressing already predetermines to whom this brochure 
is primarily designated. Foreshorten told, to all, who live 
in the landscape. On the one hand, there are farmers, 
whose most important task or legacy of our forefathers 
is to produce high-quality and safe food. And at the same 
time to manage and cultivate the landscape suitably. 
The farmers simultaneously are and always must be 
economically self-sufficient entrepreneurs. Someone could 
take exception, that they receive both EU and national 
subsidies. But no one ever emphasizes the fact, that 
all subsidies are a political tool of all governments for 
purposes of conciliatory consumption or social basket. 
So subsidies guarantee seemingly cheap food. Subsides 
that come from taxables (voters) increase electoral 
preferences. This brings two negative implications: 

1. Great wasteful use of food. Within the EU roughly 45 % 
of produced food ends up in rubbish bins without any use. 

2. Farmers become those who just consume 
the subsides, apply an excessive amount of pesticides 
and industrial fertilizers. This conviction is also supported 
by a series of media lies. And thus in conflict with the 
presumption of innocence. 

On the other hand, there are some officials and a part of 
other citizens, who generally do not specialize in agricultural 
problems. Instead of reading some first-rate studies or 
books on a healthy diet and farming both inside and outside 
the EU, they often tend to easily pick over some half-truths 
and blathers from various media. Some of them have even 
forgotten the ethological fact that we are being mammals 
and therefore omnivores. They say that both meat and 

milk are harmful. That is kind of sarcastic because there 
are millions of people all around the world who suffer from 
malnutrition caused by a lack of proteins in their diet.

how can we farm more ecologically? appropriately
Let us go back to Czech or European soil, to our 
playground. Some pseudo-ecologists could rejoice 
if our farmers decided to stick with the motto from 
a controversial song by Vojta Dyk "Čekám na signál" 
("Waiting for the signal"), in which among other things 
it is sung: "Let us already stop growing grain, instead 
let us all buy cellphones. Well, we shall not play idiots 
for anyone…". But because most of the local farmers 
use common sense, they are resolved to struggle 
with both dramatically changing weather and great 
pressure from European a worldwide rivalry. Progressive 
farmers must follow this uncompromising equation: 

cost-effective economy = ecological production  
(and vice versa)

This equation can be easily explained as follows: 
Each farmer should be economically independent and 
those ecological elements can only be applied as long as 
the balance in the equation is maintained. Where there 
are greater ecological demands, for example in Protected 
Landscape Areas (CHKO) or within water conservation 
areas, lesser production must be properly compensated 
by subsidies. Or there must be a compromise in those 
demands. Otherwise told, the subsidies should serve as 
compensation for lesser production of marketable crops 
together with a lesser amount of entering fertilizers and 
pesticides. A detailed answer to the question "What farmers 
do or could do for ecology?" can be found in the following 
chapters. Preliminary I take the liberty of observation on 

excessive consumption of pesticides in the Czech Republic. 
So far heft food production (roughly 95%) is made by the 
code of integrated pest management, thus only 5% hit 
upon ecological wholefood. Integrated pest management 
has been instituted in the Czech Republic about 20 years 
ago with the aim of primary usage of non-chemical ways 
of protection (if available on the given pathogen and 
economically tolerable) including biological protection. 
Chemical pesticides, which are very strictly proven before 
letting into practice, can be used as far as a secondary 
option. The main criterion is the influence of active 
substances and their residuals on the living environment.

Yearly consumption of particular active substances is 
monitored within the sustainable usage of pesticides in 
the Czech Republic and the EU. Here it is necessary to 
radically underline, that yearly consumption of pesticides 
per hectare in the Czech Republic amounts only 2‚1 kg, 
while in Austria 3‚48 kg, in Germany 4‚1 kg, in France 
3‚79 kg, in Switzerland 5‚01 kg, in Spain 5‚85 kg, in 
Slovenia 6‚23 kg, in Italy 8‚43, in Belgium 7‚71 kg and 
the Netherlands even 10‚2 kg (2017 data, Eurostat). 
And yet many farmers in the Czech Republic still have an 
effort to cut consumption of pesticides, because it is very 
expensive. Depending on crop structure and intensity of 
application it forms about 15–20 % of all production costs. 
A great tool allowing to cut the consumption of pesticides 
is certainly also the breeding of new KWS hybrids of corn, 
rape, and other crops, that are resistant to a complex 
of fungi diseases and thus decrease in consumption 
of antifungals and desiccants in an amount about 
3–5 thousand per hectare.

Section director of ZEA Sedmihorky

Ing. Petr Šreiber

What are we doing for ecology?
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ostatní

30 % 

řepka a slunečnice

2 % 

luštěniny a soja

9 % 

brambory

4 % 

Kukuřice je všude ve 
světě nezastupitelnou 
plodinou. Zajišťuje výživu 
lidí a zvířat. Dosahuje 
vysokou produkci 
energie z hektaru.

Laická veřejnost je často v omylu, že zemědělci 
mohou pěstovat plodiny, které chtějí. Pravdou 
je, že pěstují v dané oblasti to, na co mají odbyt 
a plodiny, které se hodí do daných podmínek 
a které jim přinášejí rentabilní výrobu.

Zastoupení hlavních 
plodin – SVĚT versus EU

SVĚT
podíl % z orné půdy

01
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RÝŽE

11 % 

0‚4 % 

PŠENICE

22 % 

24‚5 % ostatní

37‚9 % 

řepka a slunečnice

6‚5 % luštěniny a soja

3‚1 % 

brambory

1‚6 % 

KUKUŘICE

13 % 

14‚4 % 

JEČMEN

9 % 

11‚6 % 

EU
podíl % z orné půdy
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V roce 2016 se dle FAO vyrábělo na světě 6 milionů tun bioplastů 
zvláště ze škrobu rostlin. Odhadem by se v roce 2030 mělo vyrábět 
okolo 100 milionů tun bioplastů z ekologických důvodů. Tato fakta jsou 
výzvou jednak pro výstavbu zpracovacích kapacit a pro zemědělce 
významnou výzvou, aby vyrobili dostatek kvalitních škrobnatých surovin. 
Zde má kukuřice významnou šanci, protože tato celosvětová poptávka 
představuje vyrobit až okolo 250 milionů tun kukuřičného zrna.

Několik základních čísel a údajů

• Kukuřičné zrno obsahuje okolo 80 % 
škrobu, pšenice okolo 60 %.

• Při pěstování kukuřice jsou obvykle potřeba jen 
2 aplikace pesticidů, u pšenice obvykle 5 aplikací.

• U kukuřice lze ještě dále snížit spotřebu 
pesticidů plečkováním v meziřadí 
s využitím navádění pomocí GPS, herbicid 
je aplikován pouze v okolí rostlin.

• Erozi u kukuřice lze účinně vyřešit pěstováním 
strip-tillage (pásové zpracování půdy).

• Na 1 tunu bioplastu PAL je třeba 1‚9 t škrobu, 
což odpovídá 2‚4 t kukuřičného zrna.

• U kukuřice je větší výtěžnost škrobu o 30 % větší, 
což odpovídá zhruba i nákupní ceně merkantilu.

• Bioplast typu PAL tedy přestavuje velký příslib 
pro výrobky s krátkou životností – kelímky, 
podnosy, fólie, talíře, šálky, příbory, atd.

• Např. v ZOO Praha se od roku 2018 všechny 
příbory a kelímky používají ve formě 
bioplastů s vlastní minikompostárnou.

• Například na 1 nákupní tašku je potřeba 
25 g kukuřičného zrna tj. z 1 hektaru 
je okolo 400 tisíc biotašek.

• Politicky motivované zvýšení poptávky 
výrazně sníží cenu bioplastů, neboť plasty 
z ropy jsou již na mnoha místech zakázány.

Zdrojová data: Fraunhofer Institute for 
Process Engineering and Packaging IVV, 
Freising, Německo. Uhde Inverta – Fischer, 
GmbH, Německo, Cargill Dow USA

Výhody bioplastů typ PAL  
(polymléčná kyselina):

• Neobsahují žádné nežádoucí chemikálie 
a přídavné látky jako běžné plasty z ropy.

• Šetří spotřebu neobnovitelných 
fosilních zdrojů, jako je např. ropa.

• Snižují produkci skleníkových plynů jako 
je CO2 o 70 % oproti plastům z ropy.

• Dají se zkompostovat v průmyslových 
kompostárnách – rozklad během 
několika týdnů na hnojivý kompost.

• Velmi odolné vůči rozbití, slunečnímu 
svitu, jsou chuťově neutrální a zdravotně 
nezávadné – schváleno normami FAO.

• Vhodné k uskladnění v mrazu, 
mrazničkách, lednicích apod.

• Nejsou alergenní, protože kukuřičný alergen 
„profilin“ je během výrobního procesu zničen.

• Jsou tedy vhodné pro alergiky, astmatiky, 
malé a dospívající děti, kojící a těhotné 
ženy. Neškodí ani zvířatům.

02 Bioplasty z kukuřice –  
nová výzva pro zemědělce?
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Kukuřičný škrob je 
ideální na výrobu 

biodegradovatelných 
plastů, patří do 

obnovitelných zdrojů, 
o 70 % snižuje 

uhlíkovou stopu oproti 
plastům z ropy.



Pěstovat i hlouběji kořenící druhy plodin

• Proto musíme pěstovat řepku a kukuřici 
s hloubkou kořenů okolo 120 cm…

• Dochází k imobilizaci (vynášení) živin 
z hlubších vrstev půdy = snížení ztrát 
živin včetně dusičnanů do vod

Vápněním podporovat lepší rozvoj 
kořenů = lepší zásobení vodou 
a živinami z půdy i za sucha

Více ozimů

• Využijí zimní vláhu a mají delší 
čas na založení většího výnosu

• Kromě obilovin a řepky jsou 
již k dispozici nově i ozimé 
hrachy, ovsy atd.

Více víceletých pícnin zvláště jetelovin, 
nebo při absenci skotu více meziplodin

• Lepší zadržování vody v krajině
• Zvýšení organické hmoty 

z kořenů vytvoří „houbu“pro 
udržování vody i za sucha

Hnojit více organicky- organická hnojiva 
jsou „houba“pro udržení vody

• Organická statková hnojiva
• Meziplodiny – ty současně zabraňují 

i erozi- ideální svazenky
Kukuřice a řepka mají hlubší kořeny, proto 
si osvojují vodu a živiny i za sucha.

03 Snižujeme náročnost 
plodin na vodě

Varianty řešení →
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Integrovaný osevní postup 
umožňuje snižovat užití 
pesticidů. Tím dochází 

ke snížení nákladů.

04 Střídáme 
plodiny 
v osevním 
postupu

Efekt střídání plodin

Úspora pesticidů a hnojiv minimálně o 30 %

•  Podporou biodiverzity
•  Tím je menší tlak chorob, škůdců a plevelů
•  Zabránění vzniku rezistencí

Dojde ke zvýšení výnosů bez vnosů dalších nákladů

Tím je výrazné snížení celkových nákladů 
na tunu produkce všech plodin

Rovněž dojde k eliminaci zátěže životního 
prostředí od reziduí pesticidů a hnojiv

Roky Klasický osevní postup Integrovaný (zdravý) osevní postup

• Úzké zaměření na 3–4 plodiny

• Velký podíl obilnin a řepky

• Náročný na vyšší vstupy 
nákladných pesticidů

• Pravidelné střídání různých 5-ti a více 
plodin na jednom pozemku

• Rovnoměrné plochy jednotlivých 
druhů plodin v každém ročníku

• Nižší až minimální nároky na vstup pesticidů

1. Pšenice ozimá Pšenice ozimá

2. Ječmen ozimý Ječmen ozimý 

3. Řepka ozimá Řepka ozimá

4. Pšenice ozimá Pšenice ozimá

5. Ječmen ozimý Kukuřice

6. Řepka ozimá Hrách jarní

7. Pšenice ozimá Pšenice ozimá

8. Kukuřice Jetelovina

9. Pšenice ozimá Jetelovina

10. Ječmen ozimý Pšenice ozimá

11. Řepka ozimá Řepka ozimá

12. Pšenice ozimá Pšenice ozimá

13. Ječmen ozimý Svazenka na semeno

14. Řepka ozimá Pšenice ozimá

15. Pšenice ozimá Kukuřice
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Zdroj novinového článku: 
Zemědělec 8. 6. 202005 Snižujeme pesticidy 

ve vodách

Cesty k udržitelnosti 
používání pesticidů

Zmenšení půdních bloků – pod 30 ha, 
na erozně ohrožených jsou ideální i menší.

Pravidelné střídání různých plodin 
na daném pozemku.

Užitím plodin bez aplikace pesticidů 
anebo s 1–2 vstupy – jako např. 
jeteloviny, kukuřice, ostatní pícniny.

Testování šetrnějších pesticidů včetně 
biologických – nákladovost a účinnost?

Například kukuřici lze mechanicky 
plečkovat v meziřadí pomocí GPS 
a herbicidy použít jen okolo rostlin.

Šlechtění a užívání odolnějších odrůd 
vůči choroboplodným patogenům.

Snažit se střídat pesticidní látky na daném 
pozemku s různým mechanismem účinku 
(problém zužování restrikcemi látek?).

• Cílem snížit rezidua látek ve vodě a potravinách
• Snížit vznik resistencí tj. odolnosti jednotlivých 

patogenů vůči pesticidním látkám

Spotřeba pesticidů 
země svět x EU x ČR → 
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GEO/PESTICID spotreba [kg/ha]

Cyprus 11‚77

Malta 11‚65

Netherlands 10‚20

Portugal 8‚68

Italy 8‚43

Belgium 7‚71

Slovenia 6‚23

Ireland 6‚19

Spain 5‚85

Switzerland 5‚01

Germany 4‚10

France 3‚79

Austria 3‚48

Turkey 2‚65

United Kingdom 2‚61

Greece 2‚38

Poland 2‚30

Hungary 2‚26

Czechia 2‚10

Finland 1‚95

Croatia 1‚93

Slovakia 1‚64

Lithuania 1‚42

Romania 1‚35

Latvia 1‚15

Denmark 1‚12

Luxembourg 1‚10

Estonia 1‚04

Bulgaria 0‚97

Norway 0‚83

Sweden 0‚81

Iceland 0‚13

zdroj: Eurostat 2017

Rezidua pesticidů 
ve vodách lze 

poměrně rychle snížit 
omezením vodní eroze 

a střídáním plodin.

13



06 Šlechtěním odolných 
hybridů snižujeme 
pesticidy

U řepky ozimé nové hybridy KWS 
odolné vůči houbovým chorobám 
(Phoma, Sclerotinia, Verticillium 
a vůči viru žloutenky vodnice TuYV

Uspoří 1–2 aplikace fungicidů 
(úspora 1 000–3 000 Kč/ha).

Uspoří desikant díky nižší pukavosti šešulí při 
dozrávání (úspora 1 500–2 000 Kč/ha).

Zvýšení jistoty výnosu umožní vyrobit 
potřebnou produkci semen na menší ploše.

Tím se zvýší rentabilita pěstování v každém ročníku.

Mezi Perfect Resistant hybridy KWS patří např. 
Marc KWS, Umberto KWS, Ermino KWS, nové 
Feliciano KWS s multirezistentními geny Rlm S.
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S řepkou 
KWS ušetříme 

pesticidy.

ŘEDITELKA:
ROZHODNĚ UMBERTO 

KWS, ERMINO A MARC…
A PŘIPRAVUJÍ 

MULTIODOLNÝ HYBRID 
FELICIANO!

AGRONOM:
A KTERÉ HYBRIDY 
MÁŠ NA MYSLI?

AGRONOM:
ŠÉFOVÁ… ŘEPKY 

VYBERU TY NEJLEVNĚJŠÍ 
A PAK JE POSTŘÍKÁM 

PESTICIDY.

ŘEDITELKA:
NAOPAK, MUSÍME VYBRAT 

ODOLNÉ ŘEPKY KWS, KTERÉ 
USPOŘÍ 5 000 KORUN NA 
HEKTAR V PESTICIDECH!



U kukuřice na siláž nové odolné 
hybridy KWS vůči houbovým 
chorobám (Fusarium ssp., 
Helmintosporium, Cochliobolus 
carbonum aj.):

Uspoří 1–2 aplikace fungicidů 
(úspora 1 000–3 000 Kč/ha).

Sníží obsah toxinů v siláži na minimum.

Výrazně se zvýší stravitelnost a využitelnost 
živin ze siláže pro produkci mléka a masa.

Uspoří se o 10–20% jadrné směsi pro skot, 
nemusíme dotovat ztrátu živin vlivem působení 
houbových chorob jako u starších hybridů.

Výrazně se zlepší zdravotní stav skotu.

Klesnou náklady na veterináře, 
na vyvazovače toxinů atd.

Mezi Perfect Resistant KWS hybridy na 
siláž patří např. Vitalico, KWS Salamandra, 
Amaveritas, Juvento, Figaro, Walterinio KWS, 
Rudolfi nio KWS, Bigbeat, KWS Corfi nio.

06  šlechtěním odolných hybridů 
 snižujeme pesticidy
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Zdravé Hybridy KWS na 
siláž uspoří fungicidy

ZOOTECHNIK A PŘEDSEDA:
BUDEME MUSET SILÁŽNÍ 

KUKUŘICI OŠETŘOVAT 
FUNGICIDY, ABYCH NEMĚL 

TOXINY…

ZOOTECHNIK A PŘEDSEDA:
TAKTO UŠETŘÍME 

3 AŽ 4 TISÍCE PO HEKTARU 
NA FUNGICIDECH! KTERÉ 
HYBRIDY JSOU NEJLEPŠÍ?

AGRONOM:
NA SILÁŽ VYBEREME 

JEN HYBRIDY KWS, TY 
MAJÍ PROŠLECHTĚNOU 
ODOLNOST NA HOUBY.

AGRONOM:
PRO NÁS KWS 
SALAMANDRA, 
AMAVERITAS 
A VITALICO.
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Amaveritas

Záruka kvalitní vysoce 
stravitelné siláže 
na všech půdách 
a polohách

Vitalico

Pozdnější „bratr“ 
hybridu Amaveritas

19



způsob užití Siláž Kombinace Zrno

Atletas
AGRO-Vitallo
Amaveritas
Amamonte
Balasco
Bigbeat
Cor� nio KWS
Figorinio
Juvento
KWS Adaptico
Pesandor
Rudol� nio KWS
Vitalico
Walterinio KWS

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

Kabrinias
Karpatis
Kidemos
Koletis
KWS 2323
KWS Akustica
KWS Jaipur

06  šlechtěním odolných hybridů snižujeme pesticidy
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Poloprovozní pokusy KWS 2019

U kukuřice na zrno nové odolné  
hybridy KWS vůči houbovým chorobám:

• Uspoří 1–2 aplikace fungicidů (úspora 1 000–3 000 Kč/ha).

• Sníží výrazně obsah nežádoucích toxinů na minimum – Aflatoxin, DON, Zearalenon, T2 toxin…

• To umožní výrobu „zdravého“zrna na zakázku, což ocení zvláště chovatelé drůbeže a prasat.

• Hybridy KWS umožní geneticky rychlé ukládání škrobu do zrna i v extrémním ročníku a stanovišti.

• Potom ranější sklizeň zajistí nižší obsah toxinů v zrnu.

• Mezi Perfect Resistant hybridy KWS na zrno patří např. Kabrinias, 
KWS 2323, Kidemos, Koletis a pro teplé nížiny Karpatis.

Výsledky veřejné sklizně kukuřice na zrno 18. 10. 2019  
v Českých Budějovicích, ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s.

Název hybridu FAO zrno Výnos vlhkého 
zrna v t.ha−1

Sklizňová vlhkost 
v %

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

Náklady 
sušení/ha 
1 t% = 50 Kč

Čistá tržba 
CZK/ha 
1 t = 3 600 Kč

FIGARO 250 17‚44 27‚8 14‚6 12 037 40 686

KWS 2322 230 18‚00 24‚4 15‚8 9 360 47 604

KABRINIAS 230 18‚22 25‚3 15‚8 10 296 46 685

KWS 2323 250 18‚78 26‚6 16‚0 11 830 45 866

KIDEMOS 270 18‚00 25‚7 15‚6 10 530 45 454

KOLETIS 290 19‚22 29‚0 15‚9 14 417 42 714

KWS 2370 290 18‚00 25‚7 15‚6 10 530 45 454

06  šlechtěním odolných hybridů snižujeme pesticidy
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06  šlechtěním odolných hybridů snižujeme pesticidy

Výsledky veřejné sklizně kukuřice na zrno 11. 10. 2019 v Bečvárech

Název hybridu 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% = 50 Kč

Čistá tržba CZK/ha
1 t = 3 600 Kč

FIGARO 250 17‚20 31‚0 13‚8 14 619 35 057

KWS 2322 230 17‚38 29‚1 14‚3 13 119 38 451

KABRINIAS 230 17‚73 27‚6 14‚9 12 057 41 679

KWS 2323 250 18‚79 28‚4 15‚6 13 532 42 799

KIDEMOS 270 19‚86 29‚3 16‚3 15 191 43 579

KOLETIS 290 19‚68 29‚5 16‚1 15 253 42 829

KWS AKUSTIKA 340 19‚15 31‚6 15‚2 16 851 37 977

KARPATIS 340 20‚21 31‚8 16‚0 17 989 39 716

Kidemos – nosný hybrid pro nížiny
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KWS 2323 – ideální pro teplejší polohy
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07 Vyrobte zrno 
bez toxinů na zakázku

Chovatelé zvláště monogastrů (prasata, drůbež) volají právem po 
zařazení do výživy kukuřičného zrna, které bude prosté či s minimálním 
obsahem nežádoucích toxinů (DON, zearalenon, T2 toxin aj.).

Šlechtitelům fi rmy KWS se podařilo po mnohaletém úsilí 
vyšlechtit hybridy kukuřice na zrno, které tyto cíle splňují.

Vlastnosti hybridů KWS na zrno = realita:

• Vysoká odolnosti vůči chladu na jaře, kdy se zakládá 
počet zrn v klasu tj. při 4.–5.listu.

• Vysoká odolnost vůči stresu za vegetace – zvláště vůči 
suchu = hlubší a bohatší kořenový systém.

• Vysoká odolnost vůči základním houbovým chorobám 
včetně Fusárií – od stonku až po klas (palici).

• Rychlé ukládání škrobu do zrna od konce srpna a v září.
• Tento fakt umožňuje sklizeň již od konce září a v říjnu tj. v období, 

kdy na zrnu ještě nejsou rozvinuty houbové choroby s toxiny. 
• Oproti tomu konkurenční hybridy, které se musí sklízet až od konce října 

a v listopadu, jsou často z pohledu obsahu toxinů v zrně již neprodejné!

Každý výrobce krmných směsí by si měl zajistit tyto „zdravé“hybridy 
KWS již při výběru hybridů na osev a uzavřít s pěstitelem smlouvy 
o výrobě zdravého zrna na zakázku tj. jako u krejčího šaty…

Mezi ověřené hybridy KWS na zrno pro podmínky ČR pod 
názvem UNIQUEDENT a Perfect Resistant patří:

•  Kabrinias, KWS 2323, Kidemos, Koletis a pro teplé nížiny Karpatis.
•  Pro mlynářské účely jsou ověřeny např. hybridy KWS Figaro a KWS Krogulec.

Hybridy KWS na zrno 
rychle ukládají škrob 
do zrna, a proto suché 
zrno je prosté toxinů. 
Nasejte hybridy KWS 
a vyrobte je na zakázku.
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Vyrobte pro 
ZEU kukuřičné 

zrno bez toxinů 
na klíč

ŘEDITELKA:

ZEA SEDMIHORKY NABÍZÍ, 

ABYCHOM JIM VYPĚSTOVALI 

ZRNO NA KLÍČ…

ŘEDITELKA:

TO NE! RANÉ HYBRIDY KWS 

DAJÍ NAD 10 TUN A HLAVNĚ 

SE SKLÍZÍ V ŘÍJNU, TÍM 

NEMAJÍ TOXINY.

AGRONOM:
ZRNO BUDEME SKLÍZET 

AŽ V LISTOPADU, ABY TO 

VYSCHLO…

AGRONOM:
AHOJ, NAVRHUJI, ŽE 

NA KUKUŘICI NA ZRNO 

MUSÍME POUŽÍT HYBRIDY 

Z FAO NAD 300.



Se vzrůstajícím výnosem klesá náklad  
na 1 tunu siláže (propočet na 5000 t)

výnos siláže 
(t/ha) 45 55 65 70

Potřeba 
plochy (ha) 110 90 77 71

Index nákladů 
na 1 tunu 
siláže (%)

100 82 69 64

08 Snižujeme vodní 
a větrnou erozi půdy

Uplatnění výnosnějších hybridů  
kukuřice snižuje plochu erozních ploch

Potřebnou produkci vypěstujeme na menší 
ploše rovinatějších pozemků 

Volba vhodných protierozních technologií  
pro daný pozemek a plodinu

Strip-tillage- pásové zpracování půdy

• Volba vhodné plodiny na mulč dle stanoviště- svazenky, žita aj.
• Na podporu počátečního růstu stimulace mořením INITIO, 

insekticidní moření, hnojení NP pod patu atd.
• Často kombinace glyfosát a následně časně postemergentní herbicidy.

Pásové pěstování plodin po vrstevnici

• Šířka pásů se volí dle aktuálního nastavení dle DZES pro 
jednotlivé plodiny dle jejich erozní náchylnosti.

Konturové hospodaření- střídání úzkých pásů různých plodin po vrstevnici

• Nutnost mít velice precizní systém navádění GPS a přístupnost cest.

Dělení půdních bloků na podbloky do 30 hektarů od jedné plodiny 

• Plošná základní povinnost pro zemědělce v ČR.
• Na erozně ohrožených jsou ideální i menší.
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Demonstrační farma
ZD Krásná Hora  

nad Vltavou

Založení kukuřice 
po orbě 

Založení systémem 
strip-tillage 
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Rozdělení honu na menší podbloky 
do 30 ha zajistí pravidelné 
střídání různých plodin.
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Na vzcházející kukuřici působí řada stresových 
faktorů – škůdci bzunka ječná, larvy drátovců, 
larvy bázlivce, nízké teploty, nedostatek 
vzduchu v půdě, houbové choroby.

Následná mezerovitost přináší obrovské a nevratné 
ztráty výnosu 30 a více % – viz tabulka.

V posledních letech je snaha k omezení eroze 
zařazovat kukuřici na vhodnější pozemky.

Pro zajištění dostatečného množství hmoty 
siláže je nezbytně nutné navýšit výnos kukuřice 
z hektaru v každém ročníku a stanovišti.

To dokážeme od počátku vegetace 
jedině vysokým počtem jedinců:

• Mořením fungicidy (ve standartu)

• Insekticidním mořením např. přípravkem 
Force 20 SC – návratnost již od navýšení 
počtu pouhých 2 000 rostlin na hektar. 

• Firma KWS nabízí tzv. prémiové moření 
u vybraných hybridů kombinací Force 20 SC 
v kombinaci s biostimulantem Initio.

Ztráty při mezerovitosti porostu od škůdců – bez insekticidu, výsevek 105 tisíc zrn / ha

počet rostlin výnos siláže t/ha ztráta výnosu v Kč/ha ztráta výnosu v Kč/ 100 ha

95 000 65‚0 0 0

90 000 61‚6 2 720 272 000

85 000 58‚2 5 440 544 000

80 000 54‚8 8 160 816 000

75 000 51‚3 10 960 1 096 000

70 000 47‚9 13 680 1 368 000

65 000 44‚5 16 400 1 640 000

09 Mořit či nemořit 
insekticidně?

Pro zajištění maximálního počtu 
rostlin v každém ročníku je nutné 

kukuřici insekticidně namořit 
např. Force 20CS a stimulačně 
podpořit biostimulantem Initio.
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Podpora užitečných organismů

Biopásy, nektarodárné pásy, meziplodiny, doporučené 
plodiny- svazenky, hrách, jetel, štírovník, pohanka, lupina, 
vojtěška, jestřabina, lnička aj. a popř. jejich směsi s travami 

Dělení bloků = snížení zatížení danou 
pesticidní látkou až o 70 %

Ověřování a užití biologické ochrany – 
příklady u řepky a obilnin

Eliminace choroboplodných  
zárodků daného patogena přinese

Snížení aplikace pesticidů

Výrazné snížení reziduí pesticidů a hnojiv v produktech

Tím výrazné snížení nákladů na výrobu plodin

Vyšší biodiverzita čili různorodost přinese snížení nákladů 
na pesticidy a výrobu zdravějších krmiv a potravin.

10 Podporujeme 
biodiverzitu

Směs meziplodiny –  
pohanky a svazenky
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Úloha a úkoly  
zemědělců v krajině

Prioritní úlohou je zajistit pro daný národ 
dostatek vlastních a zdravých potravin.

Hned na druhém místě odjakživa udržují smysluplně 
krajinu, tedy kromě polí i louky a pastviny.

Vše pro zachování pro další generace.

11
Udržujeme krajinu
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Modelové porovnání nákladů na pesticidy u řepky ZEA-Land 2019/20
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. 2019 herbicid 2‚5 1992 1 992

17. 08. 2019 moluscocid 5‚0 820 820

27. 08. 2019 moluscocid II. 5‚0 820 0

23. 08. 2019 insekticid 0‚3 495 495

23. 08. 2019 graminicid 1‚0 476 476

05. 09. 2019 graminicid 0‚8 613 613

13. 09. 2019 insekticid 0‚6 436  0

13. 09. 2019 fungicid 1‚0 792  0

01. 10. 2019 fungicid 1 + 0‚2 983 983

12. 04. 2020 insekticid 0‚2 237 237

12. 04. 2020 fungicid 1‚0 845  0

21. 04. 2020 insekticid 0‚6 434 434

03. 05. 2020 fungicid do květu 0‚8 996 996

15. 05. 2020 insekticid-souvratě 0‚3 148  0

20. 06. 2020 „lepidlo“ 0‚9 567 0

21. 07. 2020 desikant 3‚0 1410 0

Celkem 12 064 7 046

 Užitím odolnějších hybridů řepky KWS ušetříme pesticidy = rozdíl 5 018 Kč/ha

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

12 Vše musí být rentabilní 
aneb ekonomika rozhoduje
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Kontakt
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