
Kukuřičné 
pexeso



úvod & obsah

Pexeso je karetní hra zaměřená na paměť 
a soustředění. V anglosaském světě je známa pod 
názvy Pairs, Memory popřípadě Concentration 
Memory Game. Název Pexeso je český akronym 
vzniklý ze sousloví pekelně se soustřeď.

Proč kukuřičné pexeso?

Kukuřičné pexeso je méně obvyklé, a proto jsme 
se rozhodli, že vám hlavní zákonitosti pěstování 
kukuřice přiblížíme touto formou. Část tohoto 
katalogu slouží k vysvětlení základních principů 
a ekonomiky pěstování kukuřice zvláště pro 
odborníky, manažery a majitele zemědělských 
firem. Prostřední část je vlastní hra Pexeso, kdy 
po odstřižení jednotlivých kartiček získáte unikátní 
kukuřičné pexeso. Pokud si tuto hru zahrajete se 
svými dětmi či vnoučaty, tak rozhodně přispějete 
k naklonění mladé generace k zemědělství, abyste 
měli své pokračovatele. A vy dospělí zvýšíte 
nenásilnou formou své soustředění na správné 
pěstování kukuřice. Doposud se totiž v pěstitelské 
praxi setkáváme s velkými rozdíly ve kvalitě pěstování 
mezi zemědělskými podniky. Možná, že na obrázcích 
na pexesu objevíte a uvidíte své rezervy při pěstování 
kukuřice. Možná, že je objevíte i porovnáním 
svých snímků se snímky od vašich sousedů.

Souvislosti hry Pexeso s pěstováním kukuřice

Můžeme na jedné straně říci, že pěstování kukuřice 
je také určitá hra s přírodou, kdy se správný agronom 
či hospodář snaží podle nejnovějších poznatků 
provést agrotechnická opatření, aby vyhrál. Výhrou 
se samozřejmě rozumí optimální výnos kvalitní 
hmoty siláže vzhledem k nákladům. Na druhé 
straně však podmínky daného stanoviště, počasí, 
marketingová „masáž“některých prodejců pesticidů 
a hnojiv a popřípadě nevhodně nastavená technika 
při setí způsobí, že genetický potenciál daného 
hybridu kukuřice je využit jen z 50 či 70 %? Toto 
nízké využití genetického potenciálu znamená 
přímou ztrátu na každý hektar ve výši okolo 
15–25 tisíc Kč. Potom je zcela nepochopitelné, že 
v některých zemědělských firmách je základním 
a jediným kritériem výběru toho „správného“hybridu 
cena tj. náklad v Kč na jeden hektar, kdy rozhodují 
jen stovky Kč na hektar? Ale ta pravá podstata 
hospodaření či rentability je úplně jinde. 

Nové výzvy

Tyto fatální chyby při pěstování kukuřice nám 
nejsou lhostejné, a proto vám předkládáme toto 
Kukuřičné pexeso, abyste si systémem snímků 
DOBŘE × ŠPATNĚ našli své rezervy při pěstování 
kukuřice. K tomu vám jsou nápomocni terénní 
oblastní zástupci ZEA Sedmihorky. Jedině tak bude 
téměř plně využit špičkový genetický potenciál 
hybridů kukuřice KWS, kdy šlechtění u nových 
hybridů je zaměřeno i na změny klimatu či nové 
technologie jako Strip-tillage. Z celé škály hybridů 
kukuřice KWS chceme vám doporučit na kvalitní siláž 
zvláště KWS Salamandra, Amaveritas, Vitalico, KWS 
Walterinio, KWS Adaptico a z perspektivních novinek 
KWS Shako, Ludmilo a KWS Inteligens. Ze speciálních 
zrnových hybridů jmenujme KWS Jaipur, Kidemos,  
Koletis a novinku Amavit. 

Ing. Petr Šreiber, úsekový ředitel ZEA Sedmihorky
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introduction

“Pexeso” is a card game that challenges your 
concentration and memory skills. In Anglo-
Saxon world, it’s known under the name Pairs, 
Memory or Concentration Memory Game. 
The name “Pexeso” originated as an acronym 
of the phrase “concentrate like hell”. 

Why Corn Pexeso?

Corn Pexeso is not so common form of this game 
therefore we decided to use it to explain some 
basic rules concerning corn cultivation. Part of this 
catalog serves for explaining some fundamental 
principles of corn production economics and aims 
particularly on experts, managers, and owners of 
agricultural companies. The middle part represents 
the game of Pexeso itself. By abscission of every 
single card, you get the unique Corn Pexeso. If you 
play this game with your children or grandchildren, 
you will definitely contribute to bringing the young 
generation towards agriculture and secure your 
successors at the same time. And as adults, you 
also raise by the non-violent way your focus on how 
to grow corn properly. It is still a fact in agricultural 
practice, that there are huge differences among 
agricultural companies in the cultivation of corn. 
Maybe you will discover and realize your deficiencies 
in cultivating corn on these Pexeso cards. Or 
maybe you will discover those by comparison of 
your images with images of your neighbors. 

Context of Pexeso game and corn cultivation

On one hand, we can say that corn cultivation 
is also a game with nature, in which a good 
agronomist or farmer endeavors to win the game 
by implementing suitable agrotechnical measures 
according to the latest possible knowledge. Winning 
naturally means an optimal production of quality 
mass and silage considering the costs. However, on 
the other hand the conditions of a given habitat, 
weather, marketing pressure from some pesticide 
or fertilizer distributors, and also in inappropriately 
set seeding technique cause that genetic potential 
of given corn hybrid is used up only from 50 % 
to 70 %. Such a low level of utilization of genetic 
potential leads to a direct loss per hectare in 
an amount of 15–25 thousand CZK. It makes 
no sense, that in some agricultural companies 
the only criteria for choosing "the right" type of 
hybrid is the price or the cost in CZK per hectare. 
But the difference amounts to just hundreds 
of CZK per hectare. But the true nature of 
farming or profitability lies entirely elsewhere. 

New challenges

We are not phlegmatic about these fatal mistakes in 
corn cultivation and therefore we present to you this 
Corn Pexeso so that you could find your deficiencies 
at corn cultivation through the system of pictures 
based on RIGHT or WRONG. To reach this goal, ZEA 
Sedmihorky regional field representatives offer you 
their assistance. That is the only way how to fully 
exploit the top genetic potential of KWS corn hybrids 
because selective breeding of new hybrids is also 
focused on climate changes or new technologies like 
Strip-tillage. To gain quality silage we would like to 
recommend you from our pallet of KWS corn hybrids 
especially KWS Salamandra, KWS Amaveritas, KWS 
Vitalico, KWS Walterinio, KWS Adaptico, and from 
perspective novelties KWS Shako, KWS Ludmilo 
and KWS Inteligens. From specialized grain hybrids, 
we could mention KWS Jaipur, KWS Kidemos, 
KWS Koletis and new hybrid Amavit. 
 

Ing. Petr Šreiber, Section director of ZEA Sedmihorky

Corn “Pexeso”
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Nejcennější 
na kukuřici 
je palice

01

Kukuřičná palice v „normálním“porostu 
tj. při 90–105 tisících jedinců na hektar 
dle ranosti hybridu zaujímá na výnosu 
50–60 %. Z pohledu energie jedině palice 
obsahuje nejstravitelnější část tj. zrno 
z 93 %. Podíl palic je zvláště ovlivněn:

Počtem výsevních zrn na hektar a jejich 
pravidelným rozmístěním v řádku

Nižší počet zrn volíme u pozdnějších 
hybridů a na horších stanovištích

Vyšší počet zrn volíme u ranějších hybridů 
a úrodnějších stanovištích

Lze obrazně říci, že lepší stanoviště uživí 
více „hladových krků“a naopak

Počet zrn může i více jak o 30 % snížit volba 
nevhodného herbicidu – viz. projev fytotoxicity

Při 5-ti listech se zakládá počet zrn v palici 
a veškeré stresy nevratně snižují počet zrn

Rovněž vyrovnaná výživa včetně fosforu 
zvyšuje počet zrn a HTS

Kukuřičná palice v „normálním“porostu 
tj. při 90–105 tisících jedinců na hektar 
dle ranosti hybridu zaujímá na výnosu 
50–60 %. Z pohledu energie jedině palice 
obsahuje nejstravitelnější část tj. zrno 
z 93 %. Podíl palic je zvláště ovlivněn:

listy

stonek

zbytek
rostliny

celá
rostlinavřeteno

palice
zrno

Legenda:
Hmotnostní podíl z celé
Stravitelnost organické hmoty
zdroj: Hepting 1988

17–22 %

23–29 %

42–49 %

100 %

8–13 %

51–58 %

39–49 %

64‚9–66‚7 %

51‚5–63‚2 %

63‚0–66‚8 %

75‚7–78‚6 %56‚1–66‚9 %

84‚7–88‚4 %

93 %
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Selské propočty pro odběratele osiv KWS

Porovnání ekonomického efektu obsahu škrobu v siláži 
mezi hybridy konkurenčními xy a hybridy BEST4milk – 
KWS Salamandra, Amaveritas, Figaro, Ludmilo, 
Corfinio KWS, Walterinio:

Od výživářů zvířat a od firmy KWS víme, že:

• Pokud vezmeme, že hybridy mají stejný výnos sušiny na 1 ha, např. 
20 t sušiny, ale mají o 3 % rozdílný obsah škrobu v sušině, pak platí, 
že: na 1 t siláže u hybridu s o 3 % nižším obsahem škrobu je nutné 
dodat škrob v jádru v množství 20 kg škrobu (viz. tabulka v příloze)

• Pokud si vybereme pšenici na dotaci ztráty škrobu v siláži 
u hybridu konkurenčního xy a vezmeme v potaz, že pšenice 
na rozdíl od kukuřice má jen obsah 60 % škrobu, pak při ceně 
4 500 Kč/t u pšenice na 1 hektar u siláže z hybridu konkurenčního 
xy musíme dotovat ztrátu škrobu 1 200 kg škrobu a dále…

100 % škrobu  ........ 1 200 kg kukuřice
60 % škrobu  .......... 2 000 kg pšenice × 4500 Kč/t = 9000 Kč/ha 
vydat u hybridu konkurenčního xy navíc tj. finanční ztráta!

Závěr – příklad:

Hybridy KWS na 230 ha u zákazníka KWS x 9 000 Kč/ha = 2 070 000 Kč  
úspora v dotaci škrobu pšenicí oproti hybridu konkurenčnímu xy

Pokud by byl rozdíl v obsahu škrobu jen o 1‚5 % vyšší u hybridů KWS, pak

Hybridy KWS na 230 ha × 4 500 Kč/ha = 1 035 000 Kč úspora u hybridů KWS 
oproti hybridu konkurenčnímu xy

• ZDE se jistě najde každý pěstitel kukuřice na siláž.

02 Dražší výkonnější hybridy KWS  
se vždy vyplatí

Dle několikaletých výsledků ÚKZÚZ vyplývá, že se dá říci, že výnos sušiny siláže 
mezi těmito sledovanými hybridy není příliš velký, ale statisticky významný je 
vyšší obsah škrobu u hybridů KWS poz značkou BEST4milk oproti hybridům 
konkurenčním xy. Kdybychom vzali rozdíl jen 3 %, tak pojďme dále počítat:
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Dražší výkonnější hybridy KWS na siláž se vždy vyplatí  
a ještě uspoříte plochu pro pěstování kukuřice.

Výnos sušiny kukuřičné 
siláže t/ha

Tržby – produkce Kč/ha  
při 2 100 Kč/t sušiny  
(700 Kč/t čerstvé hmoty)

Cena osiva dle výkonnosti 
hybridů Kč/ha  
(90 tisíc zrn)

Náklad na osivo v přepočtu 
na 1 t sušiny v Kč

Relativně – podíl nákladů na 
osivo na 1 t sušiny v %

Podíl nákladů na osivo 
z produkce v % Příklady hybridů

20  42 000  5 300 265 5‚0 12‚6
hybridy KWS Best4milk- 
Amaveritas, Figaro, KWS 
Salamandra, Juvento, Vitalico, 
Ludmilo, Corfinio, Walterinio, 
KWS Shako

18  37 800  5 000 278 5‚6 13‚2

16  33 600  4 500 282 6‚3 13‚4

14  29 400  4 000 286 7‚2 13‚6

řada konkurenčních hybridů12  25 200  3 500 292 8‚3 13‚9

10  21 000  3 000 300 10‚0 14‚3

Selské propočty udávají ekonomický benefit jen z pohledu výnosu sušiny siláže.

Pro komplexní ekonomický přínos je nutné vzít ještě v potaz obsah škrobu, ve kterém jsou hybridy KWS na špičce- viz. katalog KWS v příloze.

Vliv zvyšujícího se obsahu škrobu v kukuřičné siláži na snížení potřeby krmného obilí při 33 % sušiny siláže a při 20 kg siláže v TMR

škrob % Obsah škrobu  
v krmné dávce % Optimální podíl škrobu v TMR Nutnost doplnit jádro  

(60 % škrobu) kg

24 1‚6 5‚5 6‚5

26 1‚7 5‚5 6‚3

28 1‚85 5‚5 6‚1

30 2 5‚5 5‚8

32 2‚1 5‚5 5‚6

34 2‚25 5‚5 5‚4

36 2‚5 5‚5 5
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03 Chystaná pravidla EU 
a jejich vliv na pěstitele

V čem budou spočívat hlavní změny?

Při klasickém hospodaření se budou zmenšovat bloky tj. souvislé plochy s kukuřicí

Pásy kukuřice na MEO plochách se sníží z max. šíře 220 m jen na 110 m

Mezi nimi budou muset být ochranné pásy z erozně přijatelných plodin – jeteloviny, pícniny, řepka, obilniny aj.

Potom je na zvážení, zda raději plošně neuplatnit technologii strip-tillage tj. pásové zpracování půdy

Výsev kukuřice se pak provádí do zkypřeného pásku a do rostlinných zbytků meziplodin v meziřadí

V rámci DZES bude kladen taky větší důraz na zachování delší pokryvnosti půdy rostlinným porostem

Tím se výrazně sníží i odtok živin z pole a eroze

Zde se jeví jako nejvhodnější zvolit speciální směsi meziplodin v základu se svazenkou

Rovněž bude podmínka na daném půdním bloku pěstovat kukuřici max. 2 × za 5 let

V případě tzv. Nitrátové směrnice již platí podmínka pěstovat kukuřici na daném poli jen jeden rok

Tedy NE dva roky po sobě

Tím budeme muset kukuřici zařazovat více i na pozemky, které budou erozně náchylnější

Zde se jeví opět vhodným východiskem technologie Strip-tillage

V době uzávěrky nebyla SZP pro roky 2023–2028 odsouhlasena v EU – proto je třeba vždy sledovat aktuálně platná nařízení.

Moderní technika  
ve službách zemědělců

Satelitní zemědělská traktorová 
navigace zajišťuje pohyb podle GPS, 

naváděcí systém zemědělských 
strojů se používá pro zemědělskou 

techniku především při orání, 
setí, sklizni, na postřiky.

Autopilot neboli automatická 
řízení umožňují traktorům, 

kombajnům a jiným zemědělským 
strojům velmi výrazně zpřesnit 

navazování jednotlivých jízd. 
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Pro Strip-tillage je základem 
automatické řízení podle GPS
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Redukujme 
toxiny v zrnu04

Rané hybridy KWS pod značkou UNIQUEDENT 
rychleji ukládají škrob do zrna, což umožňuje 
jejich jistější sklizeň koncem září a v říjnu.

Toxiny se pak nemají šanci rozšířit.

Jsou v ČR ročníky, kdy zhruba 50 % 
produkce kukuřičného zrna se sklízí pozdě 
a vykazuje nadlimitní obsahy toxinů.

Hybridy KWS pod značkou UNIQUEDENT – 
Kidemos, KWS Jaipur, KWS 2323, Koletis a novinka 
Amavit jsou prosté nežádoucích toxinů.
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Kukuřičné 
pexeso ZEA Sedmihorky
01 Eroze- bez mulče

02 Bez eroze- strip-tillage

03 Amaveritas

04 KWS Salamandra

05 Vitalico

06 KWS Shako

07 Vápnění = bohaté kořeny

08 Zavíječ kukuřičný – larva

09 Bázlivec kukuřičný- brouk

10 Setí kukuřice pod Troskami

11 Dusání siláže na jámě

12 Aplikace kejdy při páskování

13 Kidemos- zrno

14 Přihnojování kejdou za vegetace

15 Vpravo bez hnojení pod patu

16 Ideální silážní zralost

17 Biosáčky z kukuřice

18 Setí v Liboměřicích – strip-tillage

19 Setí do dvouřádků

20 Bezplevelný porost ve strip-tillage

21 Žír bzunky ječné

22 Žír drátovců

23 Přístroje na strip-tillage

24 Páskování po žitě

25 Mořené osivo kukuřice

26 Zaplevelený porost

27 Fytotoxicita herbicidu

28 Ideální silážní hmota

29 Palice KWS Jaipur

30 70 t/ha siláže KWS Shako

31 Sklizeň zrna pod Troskami

32 Svazenka je TOP meziplodina

Karty pexesa k vystřižení 
na str. 13–24 tohoto katalogu
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Počet hráčů: 2 až 6

Počet karet: 64 (32 obrázkových dvojic)

Cíl hry: Najít co nejvyšší počet obrázkových dvojic. 

Průběh hry:
Karty se promíchají a rozdají na stůl do čtverce (8  ×  8) rubovou stranou navrch. 
Hráč, který začíná, otočí libovolné dvě karty lícem navrch. Jestliže jsou karty 
shodné, získává bod a může pokračovat ve hře otočením další dvojice karet. 
Jestliže jsou karty rozdílné, otočí je rubem navrch a ve hře pokračuje další hráč. 
Pokaždé, když někdo odhalí dvojici shodných karet, otáčí ihned další dvojici 
karet. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou odhaleny všechny dvojice. 

Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených dvojic.

Pravidla
pexesa
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způsob užití
hybridů

Siláž Kombinace Zrno

AGRO-Vitallo
Amaveritas
Amamonte
Balasco
Bigbeat
Corfi nio KWS
Juvento
KWS Adaptico
KWS Inteligens
KWS Shako
Ludmilo
Rudolfi nio KWS
Vitalico
Walterinio KWS

Figaro
KWS Kampinos
KWS Krogulec
KWS Nestor
KWS Salamandra

Amavit
Kabrinias
Karpatis
Kidemos
Koletis
KWS 2323
KWS Akustica
KWS Jaipur
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05 Plevele nevratně 
snižují výnos

Herbicidy do kukuřice dnes vykazují kratší 
reziduální účinnost z důvodu ochrany 
životního prostředí, proto se doporučuje 
zvláště jejich časně postemergentní 
aplikace. Efektivní je i jejich kombinace 
s plečkováním, při kterém se část hnojiv 
zapravuje do půdy – hlavně dusík.

špatně
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Kukuřici hnojíme podle 
odběru sklizní06

Nejen u kukuřice se často přehnojuje zbytečně dusíkem

Ale často jsou v deficitu draslík, nebo fosfor

Zhruba 40% ploch v ČR vykazují nižší pH, než 
by bylo optimální vzhledem k druhu půdy

Základem výživy kukuřice by měla být organická hnojiva

Rozbory půdy a případně rostlin by měly být samozřejmostí

Hnojení NP pod patu při setí zajistí vyšší počet zrn 
na palici a jistotu uložení škrobu do zrna i v siláži

Při 5-ti listech se totiž zakládá počet zrn v palici 
a později tento počet nelze navýšit

Model: Kukuřice na siláž – výnos / počty semen / dávky živin – FAO v rozpětí 210–270

Počty semen při výsevu / ha 85 000 95 000 105 000

Počet rostlin ke sklizni –  
85% polní vzcházivost 72 000 80 000 89 000

Výnos siláže (33 % sušiny) 40 (13 t v sušině) 60 (20 t v sušině) 80 (26 t v sušině)

Odběr N kg/ha 120 180 240

Odběr P 2O5 40 60 80

Odběr K 2O 120 180 240

Vliv dostatku srážek – vody malý vysoký vysoký
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07 Protierozní opatření = 
základ je Strip-tillage

Základní agrotechnická pravidla pro Strip-tillage:

Založit včas meziplodinu – ideálně v 1. polovině srpna svazenku ve směsi 
s pohankou apod. Pro pozdnější termíny je vhodné žito.

Mít přesný signál a navádění GPS s přesností do 3 cm

Použít speciální techniku – páskování a následně přesný výsev kukuřice

Před meziplodinou aplikovat organická hnojiva (třeba i v noci pomocí GPS)

Vystihnout vhodnou vlhkost půdy při páskování – pozor na utužení a nedostatek vzduchu

Zvolit vhodnou ochranu proti plevelům – časně postemergentní

Použít insekticidně mořené osivo s biostimulátorem (např. Force + Initio)

Promyslet vhodný systém hnojení

• V létě před založením meziplodiny organická hnojiva (imobilizace dusíku)
• Při páskování a pod patu při setí
• typy hnojiv a dávky

Dusík lze zpravidla vždy ponížit, ale za ušetřené finance nahnojit i P‚ K‚ Mg‚ Ca dle rozborů atd.

Hlavně na těžších půdách volit hybridy o cca 20–30 FAO ranější, než obvykle

• Aby „dozrál“ škrob do příchodu mrazíků i v siláži

Z hybridů KWS jsou vhodné např. KWS Kampinos, KWS Salamandra, Amaveritas, Vitalico, KWS Shako
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U nás se Strip-tillage daří –  
říká Pavel Němec z AGRA Liboměřice
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Prověřené 
hybridy KWS 
na siláž

08

Platí, že škrob a zelená rostlina 
rozhodují o stravitelnosti siláže.

Podrobnosti o nutričních hodnotách 
hybridů naleznete v katalogu KWS.

Firma KWS preferuje na siláž hybridy 
BEST4milk – KWS Salamandra, Corfi nio KWS, 
Ludmilo, Amaveritas, Figaro, Walterinio.

Z nových jsou kandidáty: Ludmilo, Tatrino, 
Vitalico, KWS Shako, KWS Adaptico, KWS 
Inteligens – pojďte je s námi ozkoušet.
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