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Osivo a sadba

Přednosti suchovzdorných 

hybridů 

Suchovzdorné hybridy jsou výsled-
kem rozsáhlého genetického vý-
zkumu, ve kterém se uplatňuje více 
různých šlechtitelských metod. Ku-
kuřice odolné vůči suchu jsou cha-
rakteristické palicemi s delší dobou 
kvetení blizen, což umožňuje kvalit-
nější opylení. Zlepšená funkce prů-
duchů s lepším zachováním listové 
plochy umožňuje efektivnější hos-
podaření s vláhou. Listy jsou méně 
náchylné ke svinování a sluneční-
mu úpalu. Mohutný a hluboký ko-
řenový systém pomáhá zlepšovat 
přísun vláhy i za sucha.

Pěstitelům v suchých oblastech 
pomáhají dosahovat vyšších vý-
nosů a snižovat riziko výrazných 

poklesů produkce při nedostatku 
vláhy. Zvýšení výnosů zrna na su-
chých stanovištích dosahuje 5 %. 
Porovnávání výkonnosti se prová-
dí na nejlepší hybridy v dané ra-
nostní kategorii. Zároveň je po-
třeba zdůraznit, že suchovzdorné 
hybridy mají výbornou výkonnost 
rovněž na vláhově stabilních sta-
novištích, což prokázaly v poku-
sech v roce 2013, kdy na vláhově 
stabilních lokalitách dosahovaly 
stejně vysokých výnosů zrna jako 
nejlepší z konvenčních hybridů. 
Suchovzdorné hybridy nesmějí vy-
kazovat poklesy výnosů v letech, 
kdy je dostatečné množství srážek, 
musejí dosahovat vysokou výkon-
nost za sucha i za dobrých vláho-
vých podmínek. Kukuřice, které 
splní tyto požadavky, jsou zařaze-

né do kategorie Optimum® AQUA-
max® a pod tímto označením se 
také prodávají.

Raný hybrid do sucha 

Nabídka pro rok 2015 čítá 4 su-
chuodolné hybridy. V raném sor-
timentu se jedná o hybrid P8523 
(FAO 260) pěstovaný již v letoš-
ním roce. Je určený pro pěstování 
v oblastech s výskytem přísušků. 
V běžných letech bude dosahovat 
výnosy srovnatelné s nejvýkonněj-
šími konvenčními hybridy. Přínos 
se projeví v suchých letech, kdy 
zajistí o 5 % vyšší výnos zrna než 
by dosáhly ostatní hybridy.

Hybrid je určený pro silážní účely, 
ale i pro produkci suchého zrna. 
Siláže se vyznačují vysokým obsa-
hem škrobu a dobrou stravitelností. 
Počáteční rozvoj rostlin je pomalej-
ší, proto doporučujeme zakládat 
porosty do teplejší prohřáté půdy.

Rozšíření nabídky 

Zatímco v letošním roce čítala na-
bídka tři suchovzdorné hybridy, 
pro rok 2015 obohacujeme nabíd-
ku o nadějnou středně ranou no-
vinku P9241 (FAO 310). Tento hyb-
rid je určený pro pěstování na siláž 
i na zrno. V roce 2013 byl zařaze-
ný do pokusů v České republice 
a přesto, že se jednalo o vláhově 
vyrovnaný rok, tak prokázal vyni-
kající výkonnost. Spolu s dalším 
suchovzdorným hybridem P9175 
(FAO 320), určeným pro pěstování 
na zrno, dosáhly nejvyššího výnosu 
zrna ve středně raném sortimentu. 

Ze středně raného sortimentu do-
poručujeme pěstitelům další Op-
timum® AQUAmax® hybrid P9175 
(FAO 320), který je výhradně urče-
ný pro pěstování na zrno v teplé 
řepařské a také kukuřičné oblasti. 
V pokusech v Rakousku přesahoval 
ve výnosu zrna o 0,5 t/ha rozšířený 
hybrid PR38A79 (FAO 300). Úspěš-
ně se pěstuje také na Slovensku 
a v Maďarsku. 

Maximum silážní hmoty

Pro nejteplejší oblasti Moravy 
máme připravený suchuodolný 
hybrid P0725 (FAO 400). Je určený 
pro pěstování na siláž a pro výrobu 
bioplynu. Rostliny jsou mohutné 
a vzrůstné. V pokusech převyšu-
jí výškou ostatní nejvyšší rostliny 
o 20 cm. Vyniká vysokým výnosem 
silážní hmoty. Rostliny se vyznačují 
výbornou odolností vůči přísušku.



Šlechtění kukuřice 
na suchovzdornost
Ing. Přemysl Studničný; 
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

Suchovzdorné hybridy kukuřice od fi rmy DuPont Pioneer na-

bízejí pěstitelům další možnosti, jak snižovat riziko pěstování 

v suchých oblastech. Šlechtění fi rmy se na suchovzdornost za-

měřuje, a proto bude kažým rokem rozšiřovat nabídku těchto 

důležitých hybridů. Pro obchodní sezonu 2015 obohacujeme 

současnou nabídku tří suchuodolných hybridů o další středně 

ranou novinku P9241 (FAO 310).
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Suchovzdorné hybridy pomáhají pěstitelům zvyšovat výnosy 
na stanovištích s limitovaným množstvím vody
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