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Zájemci o nejvýkonnější hyb-

ridy mohli zhlédnout jejich 

představení též 22. října na po-

zemcích ZD Unčovice na Olo-

moucku. Na pole s příjemným 

hostitelským zázemím a vý-

borným občerstvením přijeli 

návštěvníci z širokého okolí. 

Jak už bývá zvykem, hlavním 

bodem programu bylo před-

stavení zde zasetých a pěkně 

vzrostlých hybridů kukuřice 

a jejich následně měřená skli-

zeň spojená s tipovací soutěží.

Suchovzdorné kukuřice
Na honu zvaném Bečákova 

špica, na rozlehlém polním 

katastru družstva, se nachá-

zel poloprovozní pokus letoš-

ních kukuřic firmy Pioneer 

ve škále užití na siláž, zrno 

i bioplyn. Početná skupina 

návštěvníků vyslechla ko-

mentovanou prohlídku, které 

se výborně zhostili Ing. Pře-

mysl Studničný a Ing. Ol-

dřich Dostál z pořádající 

firmy. Oba zkušení odborníci 

zdůraznili přednosti hybridů 

Pioneer, u těch silážních vy-

soký obsah škrobu a dobrá 

stravitelnost siláže, u zrno-

vých pak vysoký výnos zrna, 

rychlé uvolňování vody ze 

zrna a odolnost proti suchu. 

Hybridy pro bioplynové sta-

nice jsou pak vyšlechtěny 

především na vysoký hek-

tarový výnose energie. Do-

dejme, že portfolio hybridů 

na siláž je doplněno firemní 

nabídkou vlastních silážních 

a senážních konzervantů jak 

pro kvalitu siláže pro skot, 

tak i pro „palivo“ do bioply-

nek.

Vedle už známých a za-

vedených hybridů přichází 

na náš trh řada novinek.

Me z i  n e j v ý z n am n ě j š í 

přínos společnosti Pioneer 

pro úspěšný pěstitelský rok 

2014 patří uvedení hybri-

dů pod obchodním názvem 

Optimum AQUAmax. Fir-

ma přichází jejich nabíd-

kou pěstitelům s významným 

pokrokem ve vývoji sucho-

vzdorných hybridů, který je 

odrazem dlouholetého gene-

tického výzkumu a šlechtitel-

ské práce u kukuřice.

 Me z i  s u c h ov z d or n é 

novinky patří raný hyb-

rid P8523 (FAO 260), kte-

rý je určený pro pěstování 

na zrno a také pro produkci 

kvalitních siláží s vysokým 

obsahem škrobu a dob-

rou stravitelností vlákniny. 

Ve středně raném sortimen-

tu má firma připravený pro 

pěstitele zrnové kukuřice 

suchovzdorný hybrid P9175 

(FAO 320) a pro nejteplejší 

oblasti jižní Moravy pozdní 

odrůdu P0725 (FAO 400). 

Optimum AQUAmax hyb-

ridy jsou určené pro pěs-

tování v suchých oblastech, 

kde dosahují o 5 % vyšších 

výnosů zrna než běžné 

hybridy. V dobrých letech 

s dostatekm srážek dosahují 

stejných výnosů jako ostatní 

hybridy. 

Poradenství 
a analytická laboratoř

Pěstitelé mohou při spolu-

práci se společností Pioneer 

využít kromě poradenských 

služeb regionálních zástupců 

firmy a široké prodejní sítě 

osiv též možností pojízdné 

laboratoře, která jezdí na vy-

žádání po celé republice. V ní 

si lze nechat stanovit parame-

try vzorků vlastních kukuřic 

přímo na farmě či na poli. 

A to s použitím nejmoder-

nější analytické metody NIR 

spektrometrie. 

Dvacet let činnosti 
u nás

Společnost Pioneer byla 

v České republice zaregis-

trována v prosinci 1993. Za-

nedlouho tak oslaví dvacet 

roků na našem trhu s osi-

vy. Našim zemědělcům se 

tak dostává už po řadu let 

možnost využít špičkových 

osiv kukuřice, řepky a slu-

nečnice a pěstovat materiály, 

které patří ke světové špičce 

výkonnosti u těchto plodin. 

I pro rok 2014 je připravena 

prémiová nabídka zahrnující 

osivo nejvyšší kvality, garanci 

raného výsevu, extra ochranu 

proti chorobám a škůdcům 

a již zmíněné individuální 

a profesionální poradenství. 

Vše důležité pro pěstitele 

a příští rok je podrobně uve-

deno v novém obsažném ka-

talogu firmy, který obdrželi 

všichni účastníci veřejných 

sklizní.

(Ještě snad na vysvětle-

nou, proč se v letošním roce 

v propagaci výrobků firmy 

uvádí nová značka DuPont 

Pioneer.  Firma DuPont 

uskutečnila akvizici firmy 

Pioneer a společně využívají 

zkušenost a odbornost, kte-

rými Pioneer do společnosti 

DuPont přispívá. )

Dodejme, že všem pěstite-

lům jsou pro další informace, 

doporučení a zajištění osiv 

k dispozici zástupci firmy, 

o nichž najdou zájemci kon-

takty na www.pioneer.com/cz 

Jiří Novotný

ve spolupráci s Ing. Přemyslem 

Studničním z firmy Pioneer

Foto autor a firma

ROSTLINNÁ

S prémiovou nabídkou hybridů kukuřice Pioneer 
Říjen je dobou, kdy dozrávají zrnové kukuřice a na mnoha místech se konají podzimní pre-

zentace hybridů osivářských firem. Jejich nabídka je samozřejmě orientována na novinky 

pro další pěstitelský rok. Své vlastní veřejné sklizně kukuřice na zrno uspořádala v pěti 

lokalitách také společnost Pioneer.

Zástupci firmy Pioneer ( zleva) Ing. Přemysl Studničný 

a Ing. Oldřich Dostál se při výkladu zaměřili na nové Op-

timum AQUAmax hybridy, které představují významný 

pokrok v oblasti šlechtění suchovzdorných odrůd kukuřice

Typickým znakem Optimum AQUAmax hybridu P9175 je jemně načervenalé mramorování zrn


