
OSIVO 
KUKURICE 

 2021



novinka

ZETA 125 .................................................4

FAO 125 | zrno, siláž

CEGOJA .................................................. 12

FAO 260 | siláž, bioplyn

ZE FENDINA ........................................ 16

FAO 300 | zrno, siláž

Neprehliadnite

STRÁVITEĽNOSŤ KUKURICE .... 36

hodnotenie narušenia zrna v rezanke

ŠKODCOVIA KUKURICE .............. 39

prehľad dôležitých škodcov

VÝŽIVA KUKURICE ......................... 40

prejavy nedostatku živín

KDE KÚPITE ....................................... 43

prehľad distribútorov osív kukurice

2021:



Vážení obchodní partneri, 
priatelia,
dovoľte mi aby som vás na úvod začínajúcej 
sezóny predaja osív kukurice v prvom rade 
pozdravil a  poďakoval vám za prejavenú 
dôveru v uplynulom roku. Som presvedčený 
že ste boli s výberom našich hybridov kuku-
rice spokojný a rozvinieme našu spoluprácu 
postavenú na pevných základoch aj v nasle-
dovnom období. 

Teší ma najmä skutočnosť, že ste na svojich 
pozemkoch našej rodnej zeme v  obrovskej 
konkurencii a  tlaku zahraničných hybri-
dov stavili a  dali priestor našim domácim 
v  našich podmienkach vyšľachteným a  vy-
robeným osivám. Práve táto skutočnosť je 
pre nás voči vám zaväzujúca a je impulzom 
pre nás v pokračovaní tvrdej, zdĺhavej a na-
máhavej práce za stále lepšími materiálmi 
v našom portfóliu pre našu lepšiu spoločnú 
budúcnosť.

Ing. Henrich Gere
výrobno-obchodný riaditeľ

OSEVA, a. s., slovenská organizačná zložka
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Odporúčania pre pestovateľov:
Hybrid ZETA 125 je z dôvodu 
extrémnej skorosti vhodný pre 
pestovanie na siláž v podmienkach 
krátkej vegetácie. Je tu možnost’ 
výsevu až koncom mája po riziku 
neskorých jamých mrazov. Z dôvo-
du tvorby úzkých listov a relativné 
vyššieho podielu šúľkov je možné 
zvýšit’ hustotu porastu na 120 000 
rastlín na ha a v prípade dobrej 
zásoby vody a živin v pôde dosiah-
nuť zahustenie 130 000 rastlín na 
ha. Pre využitie na zmo, CCM alebo 
LKS je potřebné prispôsobiť hustotu 
porastu na 100 000 rastlín na ha. 
V teplejších a vlhších oblastiach je 
možné tiež doporučit’ pestovanie 
kukurice ako medziplodiny.

Výsledky 2017 – kukuričná oblasť 
• Trnava
hybrid úroda zrna 

(t/ha)
vlhkost’ zrna pri 
zbere (%)

ZETA 125 4,9 30,4
ZETA 140 S 5,2 41,1

PYROXENIA
130

EXTRÉMNE SKORÝ HYBRID  
VYUŽITEĽNÝ AKO MEDZIPLODINA
 
Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 130
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• extrémne skorý hybrid pre pesto-

vanie na siláž v horskej výrobnej 
oblasti,

• adaptabilný na vyššie zahustenie 
porastu (120–130 tisíc rastlín/ha),

• vzhľadom na extrémnu skorosť je 
možné v teplejších a humídnych 
oblastiach odporučiť tento hybrid 
ako medziplodinu,

• rýchly nárast sušiny klasov pred 
príchodom skorých jesenných 
mrazíkov,

• spôsob dozrievania rýchly,
• pri pestovaní na CCM a LKS sa 

odporúča hustota porastu maxi-
málne 100 tisíc rastlín/ha.

Prednosti
• extrémna skorosť,
• rýchly počiatočný vývoj,
• vysoký podiel klasov,
• dobrý zdravotný stav,
• vysoký obsah škrobu,
• výborná stráviteľnosť vlákniny.

Optimálna hustota porastu
• CCM a LKS – 100 000 rastlín/ha,
• siláž – 120 000–130 000 rast-

lín/ha.

Optimálna hustota porastu pre 
pestovanie ako medziplodinu 
(KVO, RVO, lepšia OVO):
• zrno – CCM a LKS – 90 000 rast-

lín/ha, výsev do 15. 6.,
• siláž – 115 000 až 120 000 rast-

lín/ha, výsev do 5. 7. (do 30. 6. 
v ZVO a HVO).

130

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 36,26
stráviteľná vláknina v celej rastline % 60,12
SOH % 69,19
NEL MJ/kg 6,46

ZETA 125
125

Typ hy bridu: Tc
Ra nost: FAO 125
Typ zrna: medzityp až tvrdý
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• extrémna skorosť pre pestovanie 

na zrno a siláž v podmienkach 
krátkej vegetácie,

• relatívne vyšší podiel šúľkov 
k zvyšku rastliny,

• prispôsobivosť k vysokým husto-
tám porastu vo vlhkých podmien-
kach,

• rýchla akumulácia sušiny šúľkov,
• možnost’ použitia ako medziplo-

diny v teplejších a vlhších pod-
mienkach.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 120 000 až 130 000 rast-

lín/ha,
• zrno, CCM a LKS – 100 000 rast-

lín/ha.

Výsledky v ŠOS SR 2017 
• priemer lokalít
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

priemer rokov priemer rokov
ZETA 125 9,07 70,7
kontrola 8,10 51,3

• Spišská Belá
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

ZETA 125 8,31 57,4
kontrola 8,73 33,8

• Vígľaš
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

ZETA 125 9,83 83,9
kontrola 7,46 68,8

125
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180
Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

priemer priemer
PYROXENIA 7,51 51,90
priemer kontrol 7,28 46,55

• Spišská Belá (horská oblasť)
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

PYROXENIA 8,42 52
priemer kontrol 8,17 40

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

6,8

6,6

6,4
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Trakovice (HC) Bučany (TT)

6,32 6,69

SILÁŽNA KUKURICA – FAO 130 až 170 
Nová Ľubovňa 2018 | FEED LAB s.r.o.
EPMP (kg mlieka/ha)/VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

VÝNOS SUŠINY (kg/ha)
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Poloprevádzkové pokusy 2016
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Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
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5

0 Agrospol Košice 
(KK)

Slovmart  
(TT)

10,51 5,27

Úroda silážnej hmoty 2019 (t/ha)
• PD Nová Ľubovňa (SL) ......... 46,1

CEWEL
180

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 180
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný na 

pestovanie na zrno i siláž v naj-
vyšších, prípadne chladnejších 
oblastiach SR,

• možné ho pestovať aj ako 
medziplodinu, 

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• extrémna skorosť,
• veľmi dobrý podiel šúľkov v siláž-

nej hmote,
• počas skúšania dosiahol priemer-

ný výnos zrna 8,3 t/ha,
• vysoko tolerantný k zahusteniu 

porastu. 

Optimálna hustota porastu
• zrno – 90 000 rastlín/ha,
• siláž – 100 000 až 105 000 rast-

lín/ha.

Optimálna hustota porastu pre 
pestovanie ako medziplodinu:
• zrno – 85 000 až 90 000 rast-

lín/ha,
• siláž – 100 000 rastlín/ha.

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,8 8,9 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 38,05
stráviteľná vláknina v celej rastline % 54,32
SOH % 67,41
NEL MJ/kg 6,41

Energetický produkčný mliekový 
potenciál a obsah sušiny v siláži 
Nová Ľubovňa 2017 | FEED LAB s.r.o.

VÝNOS SUŠINY (t/ha)

EPMP (t/ha)
 CEWEL
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ZETA 200 S
200

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 200
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný pre 

pestovanie kukurice na siláž 
v zemiakarskej výrobnej oblasti,

• relatívne vyšší podiel šúľkov,
• adaptabilita k vyššiemu zahuste-

niu porastu,
• rýchly nárast sušiny šúľkov pred 

príchodom skorých jesenných 
mrazíkov,

• stabilita kvality silážnej hmoty.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 110 000 rastlín/ha,
• zrno, CCM a LKS – 90 000 rast-

lín/ha.

Optimálna hustota porastu pre 
pestovanie ako medziplodinu 
(KVO, RVO, lepšia OVO):
• zrno – CCM a LKS – 90 000 rast-

lín/ha, výsev do 1. 6.,
• siláž – 115 000 až 120 000 rast-

lín/ha, výsev do 20. 6., (do 10. 6. 
v ZVO a HVO).

Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

priemer rokov priemer rokov
ZETA 200 S 8,82 45,20
kontrola 8,59 41,60

• Spišská Belá (horská oblasť)
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

ZETA 200 S 8,81 17,90
priemer kontrol 7,70 15,60

Odporúčania pre pestovateľov:
Hybrid ZETA 200 S je vzhľadom na 
svoju skorosť vhodný pre pestovanie 
na siláž do chladnejších podmie-
nok zemiakarskej výrobnej oblasti. 
S možnosťou sejby začiatkom mája 
po období neskorých jarných mra-
zíkov a zberom na siláž začiatkom 
septembra pred príchodom prvých 
jesenných mrazíkov. Vzhľadom na 
relatívne vyšší pomer šúľkov k celej 
rastline odporúčame jeho vyššie 
zahustenie na 110 000 rastlín 
na ha a v prípade dobre živinami 
a vodou zásobených pôd aj na 
120 000 rastlín na ha. V prípade 
uplatnenia na zrno, CCM a LKS, 
však treba prispôsobiť organizáciu 
porastu na 90 000 rastlín na ha. 
V teplejších a humídnych oblastiach 
možno odporučiť vzhľadom na vyš-
šiu skorosť aj možnosť využitia pre 
pestovanie kukurice ako medziplo-
diny.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15
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0
Trakovice (HC) Bučany (TT)

8,92 10,52

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda silážnej hmoty (t/ha)

60

40

20

0 PD Nová Ľubovňa 
(SL)

ÚKSÚP Vígľaš  
(DT)

42,00 52,00

Úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• AGROSPOL Košice (KE) ......10,46

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 32,21
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,99
SOH % 67,82
NEL MJ/kg 6,36

200

PYROXENIA

ZETA 200 S
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Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

10

5

0
Trakovice (HC) Bučany (TT)

9,57 9,91

Úroda silážnej hmoty (t/ha)
• VÚRV Vígľaš (DT) .................65,55

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• PD Nová Ľubovňa (SL) .......48,60

CEKOB
210

VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNEJ 
HMOTY S VYNIKAJÚCOU 
STRÁVITEĽNOSŤOU VLÁKNINY 

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 210
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný na 

pestovanie na siláž v zemiakár-
skej výrobnej oblasti,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• vysoký výnos energie,
• veľmi vysoký výnos silážnej 

hmoty z hektára,
• vysoká kvalita silážnej hmoty 

s výbornou stráviteľnosťou vlák-
niny,

• vysoký podiel zŕn v siláži,
• vysoké výnosy i v horších pod-

mienkach a vyšších nadmorských 
výškach (nad 500 m),

• vďaka skorosti (FAO 210) a vyso-
kému výnosu zelenej hmoty ho 
možno úspešne využiť na pesto-
vanie na bioplyn.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 90 000–95 000 rastlín/ha.

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,5 8,5 8,8

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,45
stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,28
SOH % 69,11
NEL MJ/kg 6,45

210

CEWEL

CEKOB
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CELUKA
220

NOVINKA S VYNIKAJÚCIM 
PODIELOM ZRNA V SILÁŽNEJ 
HMOTE 

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 220
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlast nosti:
• veľmi skorý hybrid vhodný pre 

pestovanie siláže v zemiakárskej, 
obilninárskej a repárskej oblasti,

• výborný počiatočný vývoj,
• vysoké dobre olistené rastliny 

s veľkým šúľkom,
• vynikajúci zdravotný stav, mini-

málny výskyt snetí a fuzarióz,
• predpoklad vysokej stráviteľnosti 

silážnej hmoty.

Pred nosti:
• vysoká úroda celkovej suchej 

a zelenej hmoty,
• vysoká úroda sušiny šúľkov 

(v registračných pokusoch dosia-
hol úrodu 9,36 t/ha, tj. 110 % na 
priemer kontrol),

• vynikajúci podiel zrna v celkovej 
silážnej hmote,

• výborná plasticita hybridu prispie-
va k vyššej adaptabilite v rôznych 
pestovateľských podmienkach,

• poskytuje vysoký výnos energie,
• vhodný pre výrobu bioplynu.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000–95 000 rastlín/ha.

220

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,0 7,0 8,8

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,62
stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,12
SOH % 68,92
NEL MJ/kg 6,44

Výsledky v ŠOS SR (2016)

znak t/ha % na priemer 
úroda zelenej hmoty 55,3 102
úroda suchej hmoty 18,0 101
úroda sušiny šúľkov 9,36 110

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov nad Topľou .... 9,57

CEFOX CELUKA
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CEFOX
230

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 230
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný pre pestova-

nie na siláž v zemiakárskej, obil-
ninárskej a chladnejšej repárskej 
oblasti,

• stredne vysoké, dobre olistené 
rastliny,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• vysoké úrody zelenej a suchej 

hmoty,
• veľmi vysoká úroda sušiny šúľkov 

(v registračných pokusoch SR 
9,88 t/ha, tj. 108 % na priemer 
kontrol),

• poskytuje vysoký výnos energie 
z jednotky plochy, čo ho predur-
čuje na využitie pre bioplynové 
stanice,

• výborná plasticita vo vzťahu k hor-
ším pestovateľským podmienkam.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000–90 000 rastlín/ha.

Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít

výnos suchej hmoty (% na priemer) 102
výnos sušiny šúľkov (% na priemer) 108
úroda zelenej hmoty (t/ha) 58,9

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,0 9,0 8,5

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,62
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,68
SOH % 68,36
NEL MJ/kg 6,44

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,5 8,0 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,91
stráviteľná vláknina v celej rastline % 59,90
SOH % 69,90
NEL MJ/kg 6,49

230 240
CETIP
240

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 240
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý až skorý hybrid 

vhodný pre pestovanie na siláž 
v zemiakárskej výrobnej oblasti,

• vynikajúci zdravotný stav,
• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• mohutné, dobre olistené rastliny. 

Prednosti
• veľmi vysoký úrodový potenciál 

v produkcii zelenej i suchej hmoty,
• veľmi vysoký podiel šúľkov 

v silážnej hmote,
• vysoká plasticita, prispôsobivý 

k horším podmienkam,
• poskytuje vysoký výnos energie,
•vhodný pre výrobu bioplynu. 

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000–90 000 rastlín/ha.

Výsledky v ŠOS SR 2015

znak % na priemer kontrol
výnos suchej hmoty 109
výnos zelenej hmoty 114
výnos sušiny 102

Poloprevádzkové pokusy 2016
Úroda silážnej hmoty (t/ha)

80
60
40
20

0
Odorín (SN) VÚRV Vígľaš (DT)

46,0 81,7

CETIP
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SILÁŽNA KUKURICA – FAO 230 až 260 
Nová Ľubovňa 2018 | FEED LAB s.r.o.
EPMP (kg mlieka/ha)/VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

 CEBIR  kontrolné hybridy

EPMP (kg mlieka/ha)

22 000

20 000

18 000

16 000

16 000

14 000

12 000

20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

CEBIR
240

JEDEN Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 
HYBRIDOV SKORÉHO 
SORTIMENTU V ČR – HYBRID 
REGISTROVANÝ NA SLOVENSKU 
 
Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 240
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný na 

pestovanie na siláž a bioplyn,
• vďaka mohutným, dobre oliste-

ným rastlinám dosahuje vysoké 
výnosy hmoty z hektára,

• zdravotný stav rastliny počas vege-
tácie je na veľmi dobrej úrovni. 

Prednosti
• vysoký výnos celkovej hmoty 

z hektára,
• vysoký obsah škrobu, 
• vysoký výnos energie z jednotky 

plochy ho predurčuje k pestova-
niu pre výrobu bioplynu, 

• vysoká kvalita silážnej hmoty, 
výborná stráviteľnosť vlákniny, 

• vysoký podiel šúľkov v silážnej 
hmote,

• jeden z najúspešnejších hybridov 
skorého sortimentu na českom 
trhu.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000 rastlín/ha (chlad-

nejšia RVO), 90 000 rastlín/ha 
(OVO, teplejšia ZVO).

240

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,5 8,2 8,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,85
stráviteľná vláknina v celej rastline % 38,12
SOH % 68,72
NEL MJ/kg 6,48

Výsledky v ŠOS SR – priemer lokalít
výnos suchej hmoty 18,20 t/ha | 120 %
výnos sušiny  6,86 t/ha | 109 %
výnos zelenej hmoty 64,40 t/ha | 122 %

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
40

35
30
25
20

Farma Agro Dúbrava 
Kobyly (BJ)

RD Bzovík (KA)

40,58 24,87

podiel šúľkov ......................31,71 %

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

11

10

9

8
Agrocoop 

Imeľ 
(KN)

AGROSPOL 
Košice 
(KE)

Slovmart  

(TT)

Slovmart 
závlaha  

(TT)

9,08 12,24 9,45 104

Úroda silážnej hmoty (t/ha)
• ÚKSÚP Vígľaš (DT) ................ 60,0

CEBIR

CESONE



CELONG
250

DOBRÝ VO VŠETKOM,  
NAJLEPŠÍ V ZRNE 

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 250
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný pre pestova-

nie na zrno v celej RVO a na siláž 
v RVO, OVO a lepšej ZVO,

• dobrý počiatočný rast,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• vysoké, bohato olistené rastliny,
• relatívne dobrá odolnosť voči 

suchu.

Prednosti
• vysoký výnos celkovej hmoty,
• veľmi vysoký výnos zrna (regis-

tračné pokusy 11,2 t, tj. 104 % 
na priemer kotrol),

• pevné steblo,
• pri pestovaní na zrno rýchlo uvoľ-

ňuje vodu zo zrna,
• vysoký výnos energie.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 80 000 rastlín/ha,
• siláž – 85–90 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov nad Topľou ..13,79

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• Agro-Dúbrava, Kobyly ........ 57,64
 podiel šúľkov .................. 34,87 %

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

11

10

9

8
AGROSPOL 

Košice  
(KE)

Slovmart 
závlaha  

(TT)

ÚKSÚP  
Vranov n. T. 

(VT)

12,47 12,46 9,72

Úroda silážnej hmoty (t/ha)
• ÚKSÚP Vígľaš (DT) ..............39,66

250 250

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

7,3 8,1 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 36,52
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,25
SOH % 68,20
NEL MJ/kg 6,44

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,4 9,0 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,76
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,11
SOH % 69,42
NEL MJ/kg 6,51

CESONE
250

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 250
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlast nosti
• skorý hybrid na pestovanie na zrno 

v celej RVO a na siláž v RVO a ZVO,
• veľmi dobrý počiatočný rast, 
• výborný zdravotný stav,
• vysoké pekne olistené rastliny,
• vysoká odolnost voči suchu.

Prednosti
• veľmi vysoký výnosový potenciál 

ako na zrno, tak aj na siláž, 
• veľmi dobrý zdravotný stav stebla 

s vysokou odolnosťou proti polie-
haniu,

• vysoký podiel šúľkov v silážnej 
hmote.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 80 000 rastlín/ha,
• siláž – 85 000 rastlín/ha v RVO, 

90 000 rastlín/ha v ZVO.

Výsledky v ŠOS SR
• hybrid povolený v roku 2015 na 

Slovensku na základe výsledkov: 
výnos zrna ....... 11 t/ha | 102 %

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• VÚRV Vígľaš (DT) .................86,66

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• RD Bzovík (KA) ....................31,10

CELONG
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CEMORA
260

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na pesto-

vanie na siláž v celej OVO, RVO 
a chladnej KVO,

• vysoké dobre olistené rastliny 
s dobrým podielom zrna v sušine,

• dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• veľmi vysoký výnos suchej hmoty, 

a vynikajúca produkcia zel. hmoty,
• kvalitná silážna hmota s veľmi 

dobrou stráviteľnosťou vlákniny, 
• vynikajúci pre výrobu bioplynu, 
• veľmi vysoký výnos energie.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)

80
60
40
20

0
Odorín (SN) VÚRV Vígľaš (DT)

32,0 76,3

Úroda silážnej hmoty (t/ha) 2017
• Agro-Dúbrava Kobyly (BJ) ...48,29

CEGOJA
260

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• stredne skorý hybrid, vhodný 

k pestovaniu na siláž v ZVO, RVO 
a chladnejšej KVO,

• vysoké rastliny s dobrým podie-
lom šúľkov,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• výborný zdravotný stav.

Prednosti
• vynikajúca produkcia celkovej 

zelenej hmoty (v registračných 
pokusoch v ČR výnos zelenej 
hmoty 56,6 t/ha, t.j. relatívne na 
priemer kontrol 107%,  

• vysoká úžitková hodnota daná 
kombináciou vysokej úrody cel-
kovej zelenej hmoty, vysokého 
obsahu škrobu, vysokej  až veľmi 
vysokej stráviteľnosti ELOS (uka-
zovateľ stráviteľnosti organickej 
hmoty)  a vysokej stráviteľnosti 
IVDOM (stráviteľnosť organickej 
hmoty v bachorovej šťave ovce),

• registračné pokusy ELOS 102 % 
na priemer kontrol, IVDOM 101 % 
na priemer kontrol, 

• vysoký výnos energie z hektára 
(v registračných pokusoch relatív-
ne NEL 102 % na priemer kontrol), 

• zdravé rastliny.

Optimálna hustota porastu
• siláž – ZVO a RVO – 85 000 rast-

lín/ha,
• siláž – chladná KVO – 80 000 

rastlín/ha.

260 260

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,7 8,0 8,5

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,96
stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,62
SOH % 55,14
NEL MJ/kg 6,45

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,2 8,5 9,0

CEGOJA

CEMORA
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Ing. JÁN CHALACHÁN
manažér rastlinnej výroby
PD Lieskovec 

LIESKOVEC
okres Zvolen 

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec sa nachá-
dza v  okrese Zvolen, v  Banskobystrickom kraji. 
Hospodárime v  primeraných podmienkach stred-
ného Slovenska. Terén je tu členitý, čiastočne sva-
hovitý a časť obhospodarovaných plôch je napáda-
ná zverou. V posledných rokoch sa však stretávame 
s  problémom suchých mesiacov bez zrážok, a  to 
hlavne v tomto roku v mesiacoch apríl a máj. Pôdy 
sú tu stredne ťažké, ílovité, s dobrou vododržnos-
ťou. Väčšia časť parciel je pravidelne hnojená maš-
taľným hnojom. Preto sa nám darí pestovať celkom 
zaujímavé portfólio plodín. Spolu hospodárime na 
približne 2 200 ha pôdy, z čoho je cca 1 500 ha ornej 
pôdy. Približne na 500 hektároch vieme dopestovať 
pšenicu jarnú i ozimnú. Jačmeň sa nám darí dopes-
tovať na cca 100 hektároch a zhruba 140 hektárov 
je vyčlenených na pestovanie sóje. Samozrejme jed-
notlivé plochy sa ročníkovo menia v  závislosti od 
osevného postupu. Z iných plodín sa venujeme ešte 
pestovaniu kukurice, ovsa, lucerny a  slnečnice, na 
malých plochách cesnaku a cibule. 

S firmou OSEVA, a.s. máme nadviazanú už nie-
koľkoročnú spoluprácu, a to hlavne v pestovaní ku-
kurice. Kukuricu pestujeme prevažne na siláž, a to 
na výmere cca 200 hektárov. V uplynulých rokoch 
sme pestovali viaceré hybridy, ako napr. SUBITO, 
CEBIR, z ktorých sme mali v našich podmienkach 
veľmi uspokojivé výsledky. Preto sme i v  tomto 
roku siahli po istote a máme zasiatu plochu kuku-
ricou SUBITO. Je to silážny hybrid, s  FAO číslom 
260, ktorý výborne reaguje na naše podmienky. Má 
vynikajúci počiatočný rast, rastlina je vysoko olis-
tená, s pekne opelenými šúľkami. Z hľadiska úrod 
je v  rôznych podmienkach pestovania stabilne na 
najvyšších priečkach, samozrejme s  vynikajúcimi 
parametrami kvality a stráviteľnosti. 

So spoluprácou s  firmou OSEVA, a.s. sme zatiaľ 
spokojní a dúfame, že v tomto duchu budeme po-
kračovať i naďalej.

SUBITO
260

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: Dow AgroSciences 
GmbH, DE

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na siláž 

(i zrno).

Prednosti
• nadpriemerná úroda zelenej 

hmoty,
• využitie: zrno/siláž, CCM,
• vysoká plasticita pre rôzne stano-

vištia,
• nenáročný na pestovateľské pod-

mienky,
• rýchly počiatočný rast,
• vysoký habitus rastliny,
• využitie pre bioplynové stanice.

Odporúčaný výsevok
• siláž – 90 000 rastlín/ha,
• zrno – 85 000 rastlín/ha.

Úroda zelenej hmoty:
• 74,8 t/ha (ÚKSÚP trojročný prie-

mer).

Poloprevádzkové pokusy 2015
úroda silážnej hmoty (t/ha)
80

60
40
20

0
Turčiansky 
Ďur (MT)

Odorín  
(SN)

Kočín  
(PN)

VÚRV Vígľaš 
(DT)

52,7 38,0 32,6 79,9

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• RD Bzovík (KA) ....................26,41

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov nad Topľou...11,71

260
Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
15

10

5

0 AGROSPOL Košice  
(KE)

ÚKSÚP Vranov n. T. 
(VT)

13,75 8,39

SUBITO
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CEKRAS
270

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 270
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na pestova-

nie na zrno i siláž,
• má veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• tolerantný voči suchu,
• vysoký obsah škrobu v zrne.

Prednosti
• pevné steblo,
• vysoké úrody celkovej suchej 

hmoty a celkovej zelenej hmoty,
• vynikajúci výnos zrna, v štátnych 

odrodových skúškach dosiahol 
111 % výnosu zrna na priemer 
kontrol (11,47 t/ha).

Optimálna hustota porastu
• zrno – 80 000 rastlín/ha,
• siláž – 85 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) .......10,06

CEFIN
290

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 290
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na pesto-

vanie na siláž v celej repárskej 
oblasti a prechodnej kukurič-
no-repárskej výrobnej oblasti,

• veľmi rýchly počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav. 

Prednosti
• hybrid pre intenzívne pestovanie 

siláže s vysokým výnosom celko-
vej suchej hmoty i sušiny,

• pevné steblo, 
• výborný podiel šúľkov v sušine, 
• výborná prispôsobivosť horším 

podmienkam.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000 (RVO), 80 000 

rastlín/ha, (chladná KVO).

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

11

10

9

8
Trakovice 

(HC)
Marcelová  

(KN)
Šrobárová  

(KN)
ÚKSÚP 

Vranov n. T.

9,81 10,06 9,40 11,20

270 290

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

7,1 8,2 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,62
stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,28
SOH % 67,31
NEL MJ/kg 6,39

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,5 9,0 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,88
stráviteľná vláknina v celej rastline % 55,55
SOH % 67,78
NEL MJ/kg 6,41CEKRAS
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Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Sokolce (KN) 10,10
Agrimpex Trstice (GA) 13,92
Solčany (TO) 10,65
Bučany (TT) 10,37
Šrobárová (KN) 12,11
PPD Rybany (BN) 11,15
PD Čakajovce (NR) 10,49
ÚKSÚP Vranov nad Topľou (VT) 12,77
PD Senica (SE) 10,02
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 10,85
Slovmart (TT) 10,12
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) 12,75
Németh L., Szany  HU 7,92
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

VP BOROVCE (PN) 9,83
Dolná Krupá (TT) 10,54
Slovmart (TT) 9,49
Slovmart (TT) – závlaha 10,33
PD Výčapy - Opatovce (TO) 15,04
Šrobárová (KN) 9,89
PD Senica (SE) 12,39
PD Podolie (NM) 12,39
AGROSPOL Košice (KE) 13,40
Sobrance (SO) 9,21
PD Malý Horeš (TV) 11,77
Ing. Knežo (MI) 12,06
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)

40
30
20
10

0
PD Ludanice 

 (SN)
Dolná Krupá  

(TT)

28,27 35,36

ZE OTIS
300

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• skorý zrnový hybrid pre repnú 

a kukuričnú výrobnú oblasť,
• rýchle zníženie vlhkosti 

zrna v priebehu dozrievania 
(Marcelová 2011 najnižšia zbero-
vá vlhkosť v pokuse).

Prednosti
• skorý zber úrody a nižšie náklady 

na sušenie,
• stabilné, vysoké úrody zrna aj 

v suchých podmienkach,
• skoro kvitnúci hybrid s dobrou 

odolnosťou voči stresu,
• hybrid vhodný aj na ľahšie pôdy.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 75 000 rastlín/ha.

Kvalitatívne parametre zrna
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 70,44

Úroda zrna pri 14% vlhkosti 
t/ha | 2017

16

12

8

4

0
SPU Nitra 

(NR)
ÚKSÚP 

Vranov n. T. 
(VT)

Šrobárová  
(KN)

Ing. Kňežo 
(MI)

9,21 13,64 10,75 9,68

Úroda zrna na priemer pokusu 
% | 2017

110

105

100

95

90
SPU Nitra 

(NR)
ÚKSÚP 

Vranov n. T. 
(VT)

Slovmart  
(HC)

Šrobárová  
(KN)

104 102 109 104

300

CEFIN

ZE OTIS
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28,25 %

ZE FENDINA
300

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• nový, skorý hybrid na zrno a siláž,
• hybrid je vysokého vzrastu s vyni-

kajúcou úrodou zrna,
• veľké šúľky majú vysokú výťaž-

nosť zŕn,
• veľmi dobre reaguje na intenzitu 

pestovania,
• výborná odolnosťou voči suchu.

Prednosti
• je určený pre pestovateľa ktorý 

chce pestovať úrodný skorý kom-
binovaný hybrid, 

• veľmi dobre vie prekonať stresy 
spôsobené vplyvmi klimatických 
podmienok,

• pravidelne vysoké úrody,
• dobrá zberová vlhkosť,
• vo svojom sortimente v štátnych 

odrodových skúškach najúrodnejší 
hybrid  v r. 2018 – sušina šúľkov.

Optimálna hustota porastu
• siláž 80 000 rastlín/ha,
• zrno 75 000 rastlín/ha.

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok SR 2018
úroda sušiny šúľkov (t/ha) 

9

8

7

6
K1 Priemer 

pokusu
ZE FENDINA

7,26 7,75 8,66

úroda zelenej hmoty (t/ha) 

65

60

55

50
K1 Priemer 

pokusu
ZE FENDINA

54,7 56,9 63,7

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)

60

40

20

0
Farma Agro-Dúbrava 

Kobyly (BJ)
RD Bzovík (KA)

61,38 24,85

podiel 
šúľkov

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) ..........9,02

CEPLAN
300

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý univerzálny hybrid vhodný 

na pestovanie na zrno i siláž,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• vysoká úroda zelenej hmoty, 

suchej hmoty a sušiny zrna,
• vysoký podiel šúľkov v siláži,
• dobrá stráviteľnosť silážnej hmoty,
• pevné steblo,
• vynikajúci pre výrobu bioplynu. 

Optimálna hustota porastu
• siláž 80 000–85 000 rastlín/ha,
• zrno 75 000–80 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

9

6

3

0 Solčany 
(TO)

MVL Bánovce 
n. B. (BN)

PPD Rybany 
(KN)

ÚKSÚP 
Vranov n. T.

8,36 10,17 9,63 12,05

Úroda silážnej hmoty (t/ha) 2017
• ÚKSÚP Vígľaš (DT) ................ 34,9

300 300

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,0 6,3 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,33
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,60
SOH % 67,65
NEL MJ/kg 6,41 CEPLAN
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CEJIH
320

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 320
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý univerzálny hybrid vhodný 

na pestovanie na zrno,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• odolný voči chorobám,
• stabilne vysoká úroda zrna,
• rýchlo púšťa vodu vo fáze dozrie-

vania,
• dobrý počiatočný vývoj, 
• pevné steblo odolné voči polieha-

niu.

Optimálna hustota porastu
• 70 000–75 000 rastlín/ha.

Výsledky v ŠOS SR
produkčné a kvalitatívne parametre
úroda zrna t/ha 9,9
relatívne na priemer kontrol 101,0
% zlomených rastlín pri zbere 0,2
priemer kontrol 0,3
sušina zrna pri zbere 79,6
priemer kontrol 77,1
rozdiel ku kontrolám 2,5

 

Poloprevádzkové pokusy 2017
CEJIH – zberová vlhkosť (%)
Dvory n. Žitavou – najnižšia vlhkosť 14,8
Slovmart Bučany – najnižšia vlhkosť 14,8
Slovmart HC – najnižšia vlhkosť 14,8
PD Senica – 10. najnižšia vlhkosť zo 145 19,6
Šrobárová – 2. najnižšia vlhkosť 18,1

320
Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

8

4

0
Slovmart 

Bučany (TT)
Šrobárová 

(KN)
Ing. Knežo  

(MI)

7,18 11,33 10,88

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 12,57
Slovmart (GA) 7,47
Ing. Knežo (MI) 12,02
Michaľany (TV) 8,90
ÚKSÚP Vranov nad Topľou (VT) 13,00
PD Kozárovce (LV) 7,67
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 13,17
Németh L., Szany, HU 9,31
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

VP Borovce (PN) 7,82
PD Výčapy - Opatovce (TO) 14,84
Slovmart (TT) 10,06
Slovmart (TT) – závlaha 13,67
PD Senica (SE) 9,41
Šrobárová (KN) 9,35
Dolná Krupá (TT) 11,85
PD Podolie (NM) 11,14
Sobrance (SO) 10,06
Ing. Knežo (MI) 16,83
AGROSPOL Košice (KE) 12,66
0 4 8 12 16

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)

40
30
20
10

0
PD Ludanice 

 (SN)
Dolná Krupá  

(TT)

42,39 36,18

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,4 8,2 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 37,01
stráviteľná vláknina v celej rastline % 53,12
SOH % 66,66
NEL MJ/kg 6,39 CEJIH
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ZE ZELSTAR
330

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 330
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• špičkový, stredne skorý hybrid na 

zrno a siláž,
• mohutné šúľky majú vysokú 

výťažnosť zŕn,
• úroda tvorená robustnými, cylin-

drickými šúľkami s vysokým poč-
tom radov zŕn,

• výška úrody na úrovni vyšších 
FAO skupín,

• veľmi vysoký, bohato olistený 
hybrid s výbornou odolnosťou 
voči suchu.

Prednosti
• jeden z najúrodnejších hybridov 

stredne skorého sortimentu na 
zrno a siláž,

• šľachtenie zamerané nielen na 
špičkové úrody zrna a objem zele-
nej hmoty, ale aj na mimoriadne 
vysoký obsah škrobu,

• schopný zaistiť špičkové úrody 
zrna a objem zelenej hmoty aj pri 
nižšom výsevku.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 72 000 rastlín/ha,
• zrno – 65 000 rastlín/ha.

Kvalitatívne parametre zrna
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 70,44

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 11,41
Slovmart (GA) 7,96
Ing. Knežo (MI) 12,55
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) 11,83
Agro SAP Nenice (VK) 9,90
Dávid M., Gyomaendrőd   HU 10,99
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) ....53,6
 podiel šúľkov

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok SR
2013 | JAKUBOVANY 
úroda zelenej hmoty t/ha

69

67

65

63

61

59
ZE ZELSTAR K1 K2

68,7 68,4 61,6

2013 | HANISKA 
úroda zelenej hmoty t/ha

59

57

55

53

51

49
ZE ZELSTAR K1 K2

58,5 57,8 50,8

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

VP BOROVCE (PN) 8,58
Papp Tranz (LV) 7,91
Šrobárová (KN) 8,57
AGROSPOL Košice (KE) 10,06
Ing. Knežo (MI) 13,63
PD Malý Horeš (TV) 12,10
Sobrance (SO) 9,62
PD Podolie (NM) 11,29
PD Senica (SE) 9,23
Dolná Krupá (TT) 11,87
Slovmart (TT) 11,61
Slovmart (TT) – závlaha 13,39
0 5 10 15

30,46 %

330

CELATE

SUM 0243

18



CELATE
340

REKORDMAN VO VÝNOSE 
SILÁŽNEJ HMOTY 

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• stredne neskorý hybrid pre pes-

tovanie na siláž v teplej repárskej 
oblasti, v prechodnej kukurično-re-
párskej a kukuričnej oblasti,

• vysoké úrody celkovej suchej 
hmoty a celkovej zelenej hmoty,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• vysoká rastlina a vysoko nasade-

ný šúlok,
• v dobrých podmienkach dochádza 

k tvorbe odnoží.

Prednosti
• vysoká úroda silážnej hmoty ho 

predurčuje pre najnáročnejších 
chovateľov dobytka,

• poskytuje vysoký výnos energie.

Optimálna hustota porastu
• 80 000–85 000 rastlín/ha.

Produkčné plochy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• PD Okoč (KN) ......................51,88
• PD Mestečko (PU) ...............51,13
• PD Dojč (SE) ........................28,00

Úroda zrna pri 14% vlhkosti 
t/ha | 2017

13

12

11

10

9
Šrobárová 

(KN)
Ing. Kňežo  

(MI)

10,06 12,29

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 12,51
Nenice (VK) 8,65
Slovmart (GA) 7,9
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
80

60

40

20

0
Agro Dúbrava 
Kobyly (KN)

H+H Unipo 
Plášťovce (LV)

PVOD Kočín 
(PN)

71,82 40,64 28,5

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

8

4

0
Šrobárová  

(KN)

AGROSPOL 
Košice  
(KE)

Slovmart  

(TT)

Slovmart  
závlaha

(TT)

7,67 11,42 9,58 11,19

19

28,93 % 30,55 %

Hodnotenie odolnosti (1–9)
proti chladu suchu poliehaniu

8,1 8,4 9,0

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 33,90
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,68
SOH % 68,03
NEL MJ/kg 6,43

340340
SUM 0243
340

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: Dow AgroSciences 
GmbH, DE

Vlastnosti
• stredne neskorý hybrid nižšieho 

vzrastu s rýchlym počiatočným 
vývojom a veľmi skorým kvitnutím,

• dynamická tvorba suchej hmoty 
s vysokou úrodou zrna,

• vyznačuje sa dobrým ozrnením kla-
sov a vysokou hektolitrovou váhou,

• výborná tolerancia voči suchu.

Prednosti
• využitie: zrno,
• vysoká úroda zrna,
• dobré ozrnenie klasov,
• dobre uvoľňuje vodu.

Odporúčaný výsevok
• 75 000 zŕn/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna (t/ha)

14
13
12
11
10

Šrobárová (KN) PD Vechec (VT)

11,75 13,51

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 12,28
Slovmart (TT) 9,24
D. Máté – Gyomaendrőd, HU 13,82
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15

10

5

0 Papp Tranz  
(LV)

AGROSPOL Košice  
(KE)

9,69 13,82

podiel 
šúľkov

19



350
ZE SLOVAKIA
350

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 350
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• nový, stredne neskorý hybrid na 

zrno,
• hybrid je stredného vzrastu 

s vynikajúcou úrodou zrna,
• veľké šúľky majú vysokú výťaž-

nosť zŕn,
• veľmi dobre reaguje na intenzitu 

pestovania,
• výborná odolnosťou voči suchu.

Prednosti
• je určený pre pestovateľa ktorý 

chce pestovať úrodný stredne 
neskorý zrnový hybrid, 

• veľmi dobre vie prekonať stresy 
spôsobené vplyvmi klimatických 
podmienok,

• pravidelne vysoké úrody,
• dobrá zberová vlhkosť.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 75 000 rastlín/ha,
• siláž – 80 000 rastlín/ha.

Úrody podľa výsledkov ŠOS 2017
úroda zrna t/ha

12

11

10

9
ZE SLOVAKIA K1 K2

11,3 10,6 9,8

úroda suchej hmoty % 

115
110

105

100

95

90
ZE SLOVAKIA K1 K2

111 104 96

CSABA MOLNÁR 
konateľ
DIAGRO, s. r. o.  

HORNÉ SALIBY
okres Galanta 

Naša firma sa nachádza v okrese Galanta, pres-
nejšie v  obci Horné Saliby. Podnik je zameraný 
na rastlinnú výrobu a poskytovanie služieb v poľ-
nohospodárstve. Hospodárime na 150 ha, z toho 
je 30 ha pšenica, 30 ha jačmeň, 60 ha kukurica na 
zrno a 30 ha reďkev olejná. 

S OSEVOU, a.s. spolupracujeme dlhoročne a to 
ako pri pestovaní obilnín, tak aj kukurice. Z obil-
nín je to hlavne pšenica ozimná odroda Genius, 
Maurizio a  jarný jačmeň Overture. Z  kukurič-
ných hybridov preferujeme hybridy vyšľachte-
né na Slovensku, lebo sú prispôsobené na naše 
podmienky. V tomto roku pestujeme hybrid ZE 
SLOVAKIA s  FAO 350, a  ZE KARUZEL s  FAO 
420. Obidve hybridy dosahujú  stabilne vysokú 
úrodu. V predchádzajúcich rokoch som pestoval 
len ZE KARUZEL, ale vlani som vyskúšal hyb-
rid ZE SLOVAKIA a  dosiahol som vynikajúce 
výsledky. Veľmi dobre znáša horšie podmienky, 
napríklad aj extrémne suchá. ZE SLOVAKIA je 
vhodnou kombináciou kvalitného hybridu, prija-
teľnej ceny a uspokojivej úrody. Ako je vidieť na 
fotke, aj v tomto roku je prísľubom veľmi dobrej 
úrody. Som veľmi spokojný so spoľahlivosťou ku-
kuričných hybridov od spoločnosti OSEVA, a.s. 
slovenská organizačná jednotka.

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Dolná Krupá (TT) 11,62
Slovmart (TT) 12,12
Slovmart (TT) – závlaha 11,73
PD Podolie (NM) 11,70
PD Senica (SE) 12,09
VP BOROVCE (PN) 9,04
PD Výčapy - Opatovce 15,26
Šintavan (GA) 8,30
Šrobárová (KN) 8,18
Ing. Knežo (MI) 15,04
AGROSPOL Košice (KE) 11,43
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda silážnej hmoty (t/ha)

60

40

20

0
PD Ludanice (TO) Dolná Krupá (TT)

51,36 35,39

ZE SLOVAKIA

2020



Organizačná zložka Agrochémia

Nobelova 34, 836 05 Bratislava

AGROZOL®

250 g/l tebuconazole

•  FUNGICÍD  
S MORFOREGULAČNÝM 
ÚČINKOM

•  NA OCHRANU OBILNÍN,  
VINIČA A REPKY

•  FUNGICÍD  
S MORFOREGULAČNÝM 
ÚČINKOM

•  NA OCHRANU OBILNÍN,  
VINIČA A REPKY

OCHRANA
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350
ZE HILDA
350

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 350
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• stredne neskorý hybrid na zrno 

a siláž,
• veľmi dobrá odolnosť v streso-

vých podmienkach,
• vynikajúca úrodová stabilita,
• vďaka mohutným, dobre oliste-

ným rastlinám dosahuje vysoké 
výnosy hmoty z hektára,

• spôsob dozrievania – pozvoľne,
• výška rastliny – 250 cm.

Prednosti
• využitie: zrno, 
• vyrovnané šúľky pri rôznych stup-

ňoch intenzity pestovania,
• rovnomerné dozrievanie a plno-

hodnotné zrná po celej dĺžke 
šúľkov,

• výborne reaguje na živiny.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 65 000–75 000 rastlín/ha,
• siláž – 75 000–80 000 rastlín/ha.

Úrody zrna podľa výsledkov ŠOS 
2013 | HANISKA úroda zrna t/ha

12

11

10

9
ZE HILDA K1

11,96 10,17

Úroda zrna pri 14% vlhkosti (2014):
• Marcelová................... 11,86 t/ha
• Báhoň (ŠOS) .............. 15,34 t/ha

Úrody zrna podľa výsledkov ŠOS 
2014 | BÁHOŇ úroda zrna t/ha
16

15

14

13
ZE HILDA K1

15,34 14,58

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 15,03
Slovmart (TT) 9,76
Ing. Knežo, Jastrabie (MI) 11,45
PVOD Mokrance (KE) 9,75
AGROZORAN (TV) 9,65
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) 12,20
PD Zemné (NZ) 11,67
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 13,54
PD Špačince (TT) 11,11
Dávid M., Gyomaendrőd, HU 12,62
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) ....52,4
 podiel šúľkov

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Agrocoop Imeľ (KN) 9,12
Papp Tranz (LV) 12,00
PD Senica (SE) 12,75
PD Výčapy - Opatovce (TO) 17,02
Šrobárová (KN) 9,97
Želiezovce (LV) 10,06
Dolná Krupá (TT) 11,36
Slovmart (TT) 12,71
PD Podolie (NM) 12,21
AGROSPOL Košice (KE) 12,84
0 4 8 12 16

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)
• PD Ludanice (TO) ................41,66

27,3 %ZE HILDA

22



ROSATE® TF
360 g/l glyphosate

GLYFOSÁT S ÚPLNOU REGISTRÁCIOU 

glyfosát +  zmáčadlo
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Organizačná zložka Agrochémia

Nobelova 34, 836 05 Bratislava



360
RODONIA
360

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 360
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• vhodnosť pre pestovanie kukuri-

ce na siláž v repnej a kukuričnej 
oblasti,

• vyšší podiel šúľkov a možnosť 
využitia aj na zrno,

• vyššia stráviteľnosť silážnej 
hmoty,

• plasticita aj v suchších podmien-
kach na siláž,

• stabilita úrody suchej hmoty siláže.

Odporúčania pre pestovateľov:
Hybrid RODONIA je vzhľadom na 
svoju skorosť a plasticitu aj v such-
ších podmienkach vhodný pre pes-
tovanie na siláž od repnej oblasti až 
po kukuričnú oblasť s možnosťou 
skoršieho zberu v tejto oblasti. 
Vzhľadom na vyšší podiel suchých 
šúľkov poskytuje siláž o vyššej strá-
viteľnosti, čo je možné využiť aj pre 
kŕmenie vysokoúžitkových dojníc. 
Do úvahy prichádza hlavne v repnej 
oblasti aj alternatívne využitie na 
CCM a LKS v kukuričnej oblasti 
však aj možnosť pestovania na 
zrno, čo zvýrazňuje vyššiu univer-
zálnosť hybrida. Hybrid vzhľadom 
na väčšie zrno osiva má dostatok 
zásobných látok na intenzívnejší 
počiatočný štart a rýchlejšie zapoje-
nie porastu aj na menej homogén-
nych pôdach.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 95 000 rastlín/ha v RVO, 

85 000 rastlín/ha v KVO,
• zrno – 85 000 rastlín/ha v RVO, 

80 000 rastlín/ha v KVO.

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok:
SR | PRIEMER LOKALÍT 
úroda suchej hmoty siláže t/ha
20

19

18

17
RODONIA K1 K2

19,4 19,1 18,5

SR | ŽELIEZOVCE 
úroda suchej hmoty siláže t/ha

24

22

20

18
RODONIA K1 K2

23,2 19,6 21,8

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• OSEVA Marcelová (KN) ....... 10,01

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) ....48,4
 podiel šúľkov

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Šrobárová (KN)  10,00
AGROSPOL Košice (KE) 11,04
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) 9,21
Dolná Krupá (TT) 11,63
Slovmart (TT) 9,42
Slovmart (TT) – závlaha 12,08
0 5 10 15

25,4 %

ZE ELMO

ZE ZELMA

24



410380
ZE ZELMA
410

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 410
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid na zrno a CCM,
• úroda tvorená robustnými, veľmi 

vyrovnanými šúľkami,
• zrná a šúľky majú veľkú mernú 

hmotnosť,
• vysoká HTZ,
• spôsob dozrievania – pozvoľne,
• výška rastliny – 250 cm.

Prednosti
• vynikajúca adaptabilita na streso-

vé podmienky,
• ročníkovo veľmi stabilná úroda 

zrna.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 65 000–70 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

SPU Nitra (NR) 8,64
ÚKSÚP Vranov nad Topľou (VT) 13,15
MVL Agro (BN) 9,80
Šrobárová (KN) 12,01
Ing. Knežo (MI) 12,67
0 5 10 15

úroda zrna na priemer pokusu (%)

MVL Agro (BN) 102
Slovmart (TT) 103
Šrobárová (KN) 116
Ing. Knežo (MI) 105
90 100 110 120

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 9,54
Slovmart (TT) 7,94
PVOD Mokrance (KE) 11,04
Ing. Knežo (MI) 13,35
AGRO Jasová (NZ) 8,98
PD Dvory n. Žitavou (NZ) 11,60
PD Komoča (NZ) 11,36
Agrolens Čenkovce (DS) 9,86
Németh Levente Szany, HU 11,78
0 5 10 15

ZE ELMO
380

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 380
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• stredne neskorý špičkový hybrid 

na zrno,
• mohutné šúľky s vysokou výťaž-

nosťou zŕn,
• HTZ vysoká,
• spôsob dozrievania – stay green.

Prednosti
• jeden z najúrodnejších stredne 

neskorých hybridov na zrno,
• vysoký úrodový potenciál,
• výborne reaguje na živiny,
• svoje schopnosti potvrdzuje aj 

v nepriaznivých podmienkach,
• dobre vyvinutými a veľkými šúľka-

mi dokáže eliminovať redší porast.

Optimálna hustota porastu
• 65 000 rastlín/ha.

Úrody zrna podľa výsledkov ŠOS:
SR priemerná úroda zrna t/ha
12,5

12,0

11,5

11,0
ZE ELMO K1 K2

12,17 11,79 11,24

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 11,50
Slovmart (TT) 8,24
Ing. Knežo, Jastrabie (MI) 14,72
RD Vysoká nad Uhom (MI) 14,12
Mocsai búzakalász - Mocsa  HU 11,61
D&D farm Pácsony  HU 7,89
0 5 10 15

Kvalitatívne parametre zrna:
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 71,14

AMYLÓZA/AMYLOPEKTĺN  % 25,14
SUŠINA % : 100 0,9061

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

VP Borovce (PN) 9,44
Dolná Krupá (TT) 13,39
Slovmart (TT) 9,28
Slovmart (TT) závlaha 12,08
PD Podolie (NM) 11,66
PD Výčapy-Opatovce (TO) 18,70
Šrobárová (KN) 10,25
AGROSPOL Košice (KE) 13,00
Ing. Knežo (MI) 14,52
0 5 10 15 20

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)

40
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0
PD Ludanice 

 (TO)
Dolná Krupá  

(TT)

42,33 42,88
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420
ZE KARUZEL
420

PRÉMIOVÝ HYBRID 
 
Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 420
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• neskorý kombinovaný hybrid na 

siláž a zrno,
• veľmi vysoké, mohutné, dobre 

olistené rastliny,
• dobre ozrnené, dlhé šúľky,
• výborne znáša suché podmienky.

Prednosti
• kombinácia kvalitnej silážnej 

hmoty a vysokej úrody,
• vysoká stabilita v rôznych pesto-

vateľských ročníkoch,
• odporúčame pestovateľom, ktorí 

sa zameriavajú na produkciu kva-
litnej siláže,

• úroda celkovej suchej hmoty 
21,2 t/ha a úroda zelenej hmoty 
80 t/ha podľa výsledkov v ŠOS.

Optimálna hustota porastu
• 80 000 rastlín/ha na siláž, bioplyn,
• 75 000 rastlín/ha na zrno.

Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• MARCELOVÁ 2013..... 12,95 t/ha
• MARCELOVÁ 2014..... 13,52 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 11,13
Slovmart (TT) 6,72
PVOD Mokrance (KE) 10,74
RD Vysoká nad Uhom (MI) 12,39
PD Kozárovce (LV) 9,63
Agro SAP Nenice (VK) 10,87
AGRO Jasová (NZ) 9,69
PD - Komoča (NZ) 11,01
PVOD Mokrance (KE) 10,74
Agrolens Čenkovce (DS) 11,44
PD Špačince (TT) 9,77
PD Dvory nad Žitavou (NZ) 11,72
PD - Zemné (NZ) 11,93
Mocsai búzakalász - Mocsa  HU 11,80
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Agocoop Imeľ (KN) 11,40
VP BOROVCE (PN) 9,79
PD Čakajovce (NR) 9,22
PD Výčapy-Opatovce (TO) 15,21
Šrobárová (KN) 10,01
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 9,41
Slovmart (TT) 8,89
Slovmart (TT) závlaha 12,98
PD Dolná Krupá (TT) 11,32
PD Podolie (NM) 11,72
AGROSPOL Košice (KE) 12,05
Sobrance  (SO) 9,94
Ing. Knežo (MI) 15,32
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda silážnej hmoty na priemer (%)

PD Okoč (DS) 126
PD Smolinské (MI) 149
PD Kočín (PN) 101
0 50 100 150

úroda silážnej hmoty na priemer (%)

PD Okoč (DS) 32,64
PD Smolinské (MI) 29,18
0 10 20 30 40

Kvalitatívne parametre zrna:
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 70,48

AMYLÓZA/AMYLOPEKTĺN  % 28,50
SUŠINA % : 100 0,8946

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• PVOD Kočín (PN) ....................29,8
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) .. 53,92
 podiel šúľkov .................. 27,82 %

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)
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PD Ludanice 
 (TO)

Dolná Krupá  
(TT)

49,98 39,09

EMIL PAPCÚN 
agronóm
Agrodružstvo Bystré  

BYSTRÉ
okres Vranov nad Topľou 

Agrodružstvo Bystré hospodári v katastrálnom 
území obcí Bystré, Čierne nad Topľou, Herma-
novce nad Topľou a  Zlatník. Celková rozloha 
je 1 700 ha poľnohospodárskej pôdy, z  čoho je 
1 200  ha ornej pôdy. Venujeme sa pestovaniu 
pšenice ozimnej, ozimnému a  jarnému jačme-
ňu, repke olejnej ozimnej, sóji, kukurici na siláž 
a  zrno a  krmovinám na ornej pôde. Máme aj 
špičkový chov dojníc a chov oviec.

Produkty z portfólia OSEVA, a.s. používame dl-
hodobo a to hlavne  husto siate plodiny, lucernu 
siatu a  kukuricu. V našich podmienkach sa naj-
lepšie osvedčil hybrid ZE KARUZEL s FAO 420, 
ktorý využívame hlavne na dopestovanie kva-
litnej siláže. V posledných rokoch, kedy v dobe 
silážovania sú extrémne vysoké teploty, sa ZE 
KARUZEL osvedčil hlavne z  dôvodu, že rých-
lo neusychá a  tak zelená hmota na siláž nie je 
predčasne uschnutá. Podľa ročníka dosahujeme 
úrody od 40 t/ha do 45 t/ha zelenej hmoty. Vý-
hody tohto hybridu by som zhrnul nasledovne:  
dobrý úrodový potenciál, dobrá kvalita silážova-
nej hmoty a prijateľná cena k poskytnutej kvalite.
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420
ZE ZEAMAX
420

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 420
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid pre využitie na 

zrno i siláž,
• úroda tvorená robustnými šúľkami,
• veľmi vysoké dobre olistené rast-

liny,
• mohutný hybrid s výbornou úro-

dovou stabilitou.

Prednosti
• schopnosť zaistiť vysokú úrodu 

zrna aj objem zelenej hmoty pri 
nižšom výsevku,

• ročníkovo veľmi stabilná úroda.

Optimálna hustota porastu
• 65 000 rastlín/ha na zrno,
• 72 000 rastlín/ha na siláž.

Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• Marcelová (2011) ........13,35 t/ha
• Marcelová (2013) ........13,36 t/ha
• Marcelová (2014) ........14,14 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 10,61
Slovmart (TT) 9,64
PVOD Mokrance (KE) 10,01
Ing. Knežo, Jastrabie (MI) 10,95
RD Vysoká nad Uhom (MI) 12,65
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 11,65
L-AGRO (LV) 12,01
AGRO Jasová (NZ) 10,27
PD Dvory nad Žitavou (NZ) 11,71
PD - Zemné (NZ) 12,55
Bagin farm (KN) 11,45
Németh Levente Szany, HU 12,42
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Ing. Knežo (MI) 11,38
AGROSPOL Košice 12,45
ÚKSÚP Želiezovce 10,90
Šrobárová (KN) 10,06
PD Výčapy-Opatovce (TO) 17,53
PD Čakajovce 9,63
Papp Tranz (LV) 8,83
VP Borovce (PN) 9,32
Dolná Krupá (TT) 12,00
Slovmart (TT) 9,66
Slovmart (TT) závlaha 13,38
PD Senica (SE) 11,53
0 5 10 15 20

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)

40

20

0
H+H Unipo, 

Plášťovce (LV)
PVOD Kočín (PN)

46,8 29,8

podiel 
šúľkov

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)

50
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PD Ludanice 
 (TO)

Dolná Krupá  
(TT)

47,82 34,74

Kvalitatívne parametre zrna:
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 68,48

AMYLÓZA/AMYLOPEKTĺN  % 27,17
SUŠINA % : 100 0,9034

27,82 %

Ing. OLIVER SLEZÁK 
Farma Slezák

CÍFER
okres Trnava 

Naša farma sa nachádza v obci Cífer v okrese 
Trnava. Táto oblasť je známa typom pôdy čer-
nozem. Pôdy sa nachádzajú v nadmorskej výške 
približne 140 m n. m. s rozlohou necelých 205 ha. 

 Venujeme sa pestovaniu husto siatych obilnín, 
ako pšenica tvrdá 45 ha, ozimná 25 ha, sója 27 ha 
a hrach 33 ha. Kukuricu pestujeme na zrno s vý-
merou 73 ha.   

S firmou OSEVA, a.s. spolupracujeme v oblas-
ti pestovania pšenice ozimnej AIRBUS, ktorá sa 
osvedčila už viackrát v našej lokalite. Nemôžem 
nespomenúť greeningovú ponuku kde je z čoho 
vyberať. Zo širokej ponuky hybridov sme si na 
tento rok vybrali hybrid ZE KARUZEL FAO 420 
a ZE ZEAMAX FAO 420, ktorý nás veľmi zaujal. 
V tomto roku sú rastliny mohutné, dobre olistené  
a aj zdravotný stav porastov je veľmi dobrý. Na 
prvý pohľad je zrejmé, že úroda bude tvorená ro-
bustnými šúľkami, pričom niektoré rastliny majú 
až tri plnohodnotné šúľky. Očakávaná tohtoroč-
ná úroda výrazne prevyšuje hodnotu 10  t/ha. 
Samozrejme je to ešte stále predčasné takto hod-
notiť. Čas ukáže.

Spolupráca s  OSEVA, a.s. je na dobrej úrov-
ni s  obojstranným pochopením. Ale vždy je čo 
zlepšovať a ja pevne verím, že sa nám to podarí 
a máme pred sebou dlhoročnú spoluprácu. Hyb-
ridy od tejto spoločnosti ma utvrdzujú, že na 
Slovensku ešte stále dokážeme vyrábať kvalitné 
a cenovo dostupné produkty.
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ZE ZEAMAX

440
ZE ALBERTINA
440

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 440
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• nový neskorý hybrid na zrno a siláž,
• husto olistené, veľmi vysoké rast-

liny s výbornou odolnosťou voči 
suchu,

• rýchly počiatočný rast a zapojenie 
porastu,

• neskorý zrnový hybrid vysokého 
vzrastu s mohutnými, dobre ope-
lenými šúľkami,

• ročníkovo veľmi stabilná úroda 
silážnej a suchej hmoty s vyso-
kým podielom zrna.

Prednosti
• je určený pre pestovateľa ktorý 

chce pestovať neskorý, kombino-
vaný hybrid s istotou dobrej úrody 
každý rok,

• mimoriadne variabilný hybrid 
s vynikajúcou úrodou zrna na rôz-
nych lokalitách.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 75 000 rastlín/ha,
• zrno – 68 000 rastlín/ha.

Úrody podľa výsledkov ŠOS 2017
úroda zelenej hmoty t/ha

49

48

47

46

45
ZE ALBERTINA K1 K2

49,3 46,3 46,0

úroda suchej hmoty t/ha,  
Veľký Meder
14

13

12

11

10
ZE ALBERTINA K1 K2

14,3 11,7 11,6

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• Marcelová (KN) ...........11,52 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Agrocoop Imeľ (KN) 13,72
VP Borovce 7,45
PD Senica (SE) 13,18
PD Podolie (NM) 10,49
Slovmart (TT) 9,65
Slovmart (TT) závlaha 13,17
PD Výčapy - Opatovce 11,53
Šrobárová (KN) 10,83
ÚKSÚP Želiezovce 9,80
Dolná Krupá (TT) 9,76
Ing. Knežo (MI) 16,34
AGROSPOL Košice (KE) 11,77
0 4 8 12 16

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zelenej hmoty (t/ha)
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54,55 40,10
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ABRAMIA
480

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 480
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• vhodnosť pre pestovanie kukurič-

nej siláže alebo biomasy v kuku-
ričnej oblasti,

• vyšší podiel dobre vyvinutých šúľ-
kov,

• vyššia stráviteľnosť silážnej 
hmoty,

• plasticita v suchších podmien-
kach.

Prednosti
• vyššia odolnosť voči suchu,
• stabilita úrody suchej hmoty siláže.

Optimálna hustota porastu
• 80 000–90 000 rastlín/ha na 

siláž.

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok (2011–2012):
• priemerná úroda suchej hmoty 

siláže – 18,9 t/ha,
• priemerná úroda suchých šúľkov 

– 9 t/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Trakovice (HC) 12,62
Sokolce (KN) 14,41
Špačince (TT) 11,65
Bučany (TT) 12,36
Marcelová (KN) 13,36
Šrobárová (KN) 13,67
PD Holice (DS) 10,87
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
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0
PD Žemberovce (LV) PD Okoč (DS)

38,8 55,4

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15

10

5

0
Slovmart 

Bučany (TT)
Šrobárová  

(KN)
Ing. Knežo  

(MI)

8,59 10,64 11,07

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15

10

5

0
OSEVA 

Marcelová (KN)
Slovmart  

(TT)
PD Dvory nad 
Žitavou (NZ)

9,39 8,17 11,11

Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15
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0
VP BOROVCE 

(PN)
Šrobárová  

(KN)
AGROSPOL 
Košice (KE)

9,25 7,67 12,71

Ing. VLADIMÍR KORDOŠ 
agronóm
PD Lozorno  

LOZORNO
okres Malacky 

Poľnohospodárske družstvo Lozorno hospo-
dári v katastri obce Lozorno, v okrese Malacky. 
Na pestovanie využívame necelých 800 hektárov 
pôdy. Hospodárime v ťažších podmienkach. Pre-
važná časť pôd je tu ľahká, piesčitá, s veľkým ob-
sahom kameňa. No i napriek tomu sa z hľadiska 
osevného postupu venujeme pestovaniu obilnín, 
strukovín, olejnín a krmovín ako napr. lucerna. 
V minulých rokoch sme sa snažili tiež o pestova-
nie maku a konope. Z obilnín sme mali v tomto 
roku zasiatu raž na cca 200 hektároch. Z  ostat-
ných plodín máme vysiaty cirok na približne 37 
hektároch, na 240 hektároch je silážna kukurica 
a 88 hektárov je obsiatych lucernou. 180 hektá-
rov sú lúky a 12 hektárovú parcelu sme nechali 
ležať úhorom. Okrem pestovania poľnohospo-
dárskych plodín sa zaoberáme aj živočíšnou vý-
robou. Máme približne 300 kusov dojníc. 

S firmou OSEVA, a. s. máme nadviazanú spolu-
prácu už niekoľko sezón. Sme spokojní s cenami 
osív i s dodacími lehotami. Taktiež komunikácia 
s  obchodnými zástupcami je na veľmi dobrej 
úrovni.  Z dôvodu potreby  krmovín pre zvieratá 
spolupracujeme v oblasti pestovania silážnej ku-
kurice. Tento rok sme vyskúšali zasiať cca 30 hek-
tárov kukurice na siláž s FAO 480. Posledné roky 
sú v počasí nestabilné a nedostatkové na zrážky. 
Preto sme pristúpili na pestovanie vyššieho FAO 
čísla. Kukurica je zasiata na dvoch parcelách. Bo-
hužiaľ, z dôvodu nedostatku zrážok je časť kuku-
rice nižšieho vzrastu. Zvyšná časť je vyrovnaná, 
rastliny sú dobre olistené, šúľky dobre opelené. 
Celý porast je mohutný, to znamená, že by malo 
byť dostatok silážnej hmoty. Ak budú priaznivé 
podmienky, odhadujeme slušnú úrodu. S firmou 
OSEVA, a. s. máme zatiaľ zabezpečený dobrý 
pomer úrod a cenovej politiky, preto dúfame, že 
v spolupráci budeme i naďalej pokračovať.

480
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Poloprevádzkové pokusy 2019
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
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Úrody podľa výsledkov ŠOS

2015 | priemer lokalít 
úroda zelenej hmoty (t/ha)
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2015 | Želiezovce 
úroda zelenej hmoty  
v suchých podmienkach (t/ha)
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48,5 41,1 39,3

2015 | Želiezovce 
úroda suchej hmoty  
v suchých podmienkach (t/ha)
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16,8 16,6 15,3

LONGORIA
550

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 550
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid na siláž, LKS 

a CCM,
• vhodnosť pre pestovanie kukurič-

nej siláže v suchej časti kukurič-
nej výrobnej oblasti,

• plasticita a stabilita úrody zelenej 
hmoty v suchších podmienkach,

• stabilita úrody suchej hmoty 
siláže pri vysokej úrode zelenej 
hmoty,

• väčšie semená s vyšším obsa-
hom škrobu pre rýchlejší počia-
točný rast a vývoj.

Prednosti
• vyšší podiel zelených stebiel 

a šúľkov aj pri neskoršom zbere,
• vyšší podiel zelených listov v zdra-

všej silážnej hmote (nízky obsah 
mykotoxínov).

Výsledky v ŠOS SR 2015
úroda zelenej silážnej hmoty (t/ha)
• ÚKSÚP Želiezovce (SK) .........48,5

úroda suchej silážnej hmoty (t/ha)
• ÚKSÚP Želiezovce (SK) .........16,8

Optimálna hustota porastu
• 70 000–90 000 rastlín/ha na 

siláž.

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
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8,34 6,85 11,62 5,37
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hybrid FAO použitie optimálna hustota 
porastu (tis./ha)

pestova-
teľská 
oblasť

spôsob 
dozrie-
vania

typ zrna typ 
hybridu

výška  
rastlín  
(cm)

udržovateľ

siláž zrno

ZETA 125 125  
120–130 100 K, R, Z R T–M Tc ZEAINVENT

PYROXENIA 130 120–130 100 K, R, Z R M Tc 200–220 ZEAINVENT

CEWEL 180  
100–105 90 K, R, Z P T–M Tc 220–240 CEZEA

ZETA 200 S 200  
110 90 K, R, Z P M–KZ Tc 240–260 ZEAINVENT

CEKOB 210  
90–95 R, Z R M Sc 240–260 CEZEA

CELUKA 220  
85–95 R, Z P T–M Tc 240–260 CEZEA

CEFOX 230  
85–90 R, Z P M–KZ Tc 250–270 CEZEA

CETIP 240  
85–90 Z, R P M Tc 250–270 CEZEA

CEBIR 240  
85–90 R, Z P M Sc 260–270 CEZEA

CELONG 250  
85–90 80 R, Z P M–KZ Sc 250–270 CEZEA

CESONE 250   
85–90 80 Z, R P T–M Sc 250–270 CEZEA

CEGOJA 260  
80–85 R, Z P M Sc 260–270 CEZEA

CEMORA 260  
85 R, Z P M Sc 250–270 CEZEA

SUBITO 260   
90 85 R, Z SG M Sc 290–300 Dow AgroSciences

CEKRAS 270  
85 80 R, Z P M–KZ Sc 250–270 CEZEA

CEFIN 290 80–85 R, Z SG M Tc 250–270 CEZEA

ZE OTIS 300 75 R, Z P KZ Sc 240–250 ZELSEED

2021
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hybrid FAO použitie optimálna hustota 
porastu (tis./ha)

pestova-
teľská 
oblasť

spôsob 
dozrie-
vania

typ zrna typ 
hybridu

výška  
rastlín  
(cm)

udržovateľ

siláž zrno

CEPLAN 300   
80–85 75–85 R, Z P M–KZ Sc 250–270 CEZEA

ZE FENDINA 300  
80 75 K, R, Z R KZ Sc ZELSEED

CEJIH 320  
70–75 K, R R KZ Sc 250–260 CEZEA

ZE ZELSTAR 330  
65 72 K, R P–SG KZ Sc 280 ZELSEED

CELATE 340  
80–85 K, R SG M–KZ Sc 260–270 CEZEA

SUM 0243 340  
75 K, R R KZ Sc 230–240 Dow AgroSciences

ZE SLOVAKIA 350  
80 75 K, R P KZ Sc 250–260 ZELSEED

ZE HILDA 350  
75–80 65–75 K, R P KZ Sc 250 ZELSEED

RODONIA 360  
85–95 80–85 K, R P M–KZ Tc 270 ZEAINVENT

ZE ELMO 380 65 K, R SG KZ Sc 240–250 ZELSEED

ZE ZELMA 410 65–70 K, R P KZ Sc 250 ZELSEED

ZE KARUZEL 420   
80 75 K, R P KZ Sc 290 ZELSEED

ZE ZEAMAX 420   
72 65 K, R P KZ Sc 290 ZELSEED

ZE ALBERTINA 440   
75 68 K, R P KZ Sc 290 ZELSEED

ABRAMIA 480  
80–90 K SG M–KZ Tc 260–280 ZEAINVENT

LONGORIA 550  
70–90 K SG M–KZ Tc 350 ZEAINVENT

Pestovateľská oblasť: K – kukuričná výr. oblasť, R – repná výr. oblasť, Z – zemiakárska výr. oblasť  |  Typ zrna:  T – tvrdý, M – medzityp, Z – konský zub
Spôsob dozrievania: R – rýchlo, P – pozvoľne, SG – stay-green
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do rúk sa Vám dostáva nový katalóg OSE-
VA HYBRIDS 2021, kde nájdete aj hybridy 
kukurice spoločnosti ZELSEED spol. s  r.o. 
Horná Potôň. Niektoré hybridy z  nich sú 
Vám už niekoľko rokov známe, niektoré sú 
nové. 

Podľa Vašich požiadaviek a na základe uni-
kátnej stredoeurópskej genetickej bázy tvo-
ríme odrody. Poskytujeme elitné hybridy, 
aby sme pridali zvýšenú hodnotu poľnohos-
podárskym výrobkom na Slovensku. Výber 
hybridov z domáceho šľachtenia má opod-
statnenie nakoľko na Slovensku vyšľachte-
né hybridy stoja na viacerých nohách. Boli 
vyšľachtené na Slovensku bez použitia GMO 
technológií, ich genetická báza bola dôklad-
ne premyslená, budovaná a  realizovaná, 
presne podľa požiadaviek našich partnerov.

V dôsledku pandémie sme prežili hektické 
jarné obdobie. Každodenný život a  pohyb 
tovaru cez štátne hranice bol mnohokrát 
komplikovanejší. Kto z nás vie predpovedať 
aké obdobie nás čaká? Osivová sebestač-
nosť, by mala byť základným pilierom poľ-
nohospodárstva a  zároveň potravinárstva 
každej krajiny.

Isté je, že pestovatelia na Slovensku aj v bu-
dúcnosti budú potrebovať kvalitné osivá 

špičkových hybridov. OSEVA,  a. s. Vám 
presne vedela a vie dodať osivá vybraných 
hybridov, lebo spracovanie a  uskladnenie 
osív prebieha podľa najvyšších noriem na 
Slovensku. Výroby osív sú lokalizované 
v optimálnych pôdno – klimatických pod-
mienkach u špičkových slovenských produ-
centov, ktorí vedia zaistiť maximálnu úro-
veň základnej a semenárskej agrotechniky.

Mnohé hybridy z nášho šľachtenia sú už dl-
hodobo úspešne pestované a vyznačujú sa 
vynikajúcou úrodovou stabilitou ako naprí-
klad ZE KARUZEL, ZE ALBERTINA, ZE 
HILDA a mnohé sú schopné dávať rekord-
né úrody: ZE ZEAMAX, ZE ZELSTAR, ZE 
SLOVAKIA. V roku 2021 sme rozšírili naše 
portfólio o špičkový hybrid ZE FENDINA 
s FAO 300 na zrno a siláž, ktorý má poten-
ciál a dispozíciu aby sa stál stabilnou súčas-
ťou osevných plôch kukuríc. Veríme, že aj 
naďalej budeme schopní prinášať stále lep-
šie a lepšie hybridy kukuríc, ktoré uspokoja 
Vaše nároky a predstavy.

Dobrá úroda nie je náhoda. Výber správnej 
odrody je jedným z rozhodujúcich faktorov 
úspešného pestovania. OSEVA, a. s. ponúka 
praxou overené portfólio našich hybridov 
kukurice. Ďakujeme Vám za doteraz preja-
venú dôveru a želáme úspešný rok 2021.

www.zelseed.sk

KÁSA Szilárd
ZELSEED spol. s r. o. – šľachtiteľ

Vážení pestovatelia kukurice,
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Hodnotenie narušenia zrna (Corn Silage Procesing Score – CSPS), 
limitujúci faktor pre využitie škrobu z kukuričnej siláže u dojníc

Václav Jambor, Blažena Vosynková, Hana Synková – NutriVet, s. r. o.

Narušenie zrna v rezanke kukurice na siláž
V  poslednej dobe sa na trhu objavili rôzne typy zberacích 

rezačiek, ktoré disponujú ryhovanými valcami s  rôznymi 
otáčkami. Medzi ryhovanými valcami je nielen možné nasta-
viť rôznu vzdialenosť, tým pádom aj dĺžku rezanky, ktorá je 
pozdĺžne rozvláknená, ale súčasne tieto nové technológie 
vedia narušiť zrno tak, aby bolo dokonale využité zvieratami 
a nebolo vylučované vo výkaloch. 

Tieto technológie umožňujú dostatočnú stlačiteľnosť rezan-
ky, zabezpečujú lepšie vytlačenie vzduchu v silážovanej hmote 
a  vytvorenie anaeróbneho prostredia pre mliečne baktérie 
fermentačného procesu. Veľmi dôležité pre následnú kvalitu 
silážnej hmoty je posúdenie narušenia zrna v  rezanke alebo 
siláži, k čomu nám slúžia tieto metódy:
•	 separácia	 zrna	mokrou	 cestou	 –	 zistenie	 počtu	 naruše-
ných	zŕn;

•	 stanovenie	 obsahu	 škrobu	 v  zrnách,	 ktoré	 prejdú	 cez	
4,75 mm	sita	(Corn	Silage	Processing	Score	–	CSPS);	

•	 stanovenie	škrobu	vo	výkaloch.	
Z  praktického hľadiska a  možností ovplyvnenia výslednej 

kvality rezanky je samozrejme najdôležitejšie stanovenie opti-
málneho času zberu. Kvalita zberu je vysokou mierou ovplyv-
nená hlavne počasím a množstvom zberanej hmoty. Kukurica 

je zložená z dvoch častí. Je to kukuričné zrno a potom zbytok 
rastliny. Podiel sušiny zrna z celej rastliny sa pohybuje v roz-
medzí 50 až 55 % a zbytok rastliny 45 až 50 %. 

Z posledných výskumov vyplýva, že narušenie zrna behom 
zberu je veľmi dôležité, pretože pri nedostatočnom narušení 
zrna dochádza k  tomu, že zrno behom trávenia v  zažívacom 
trakte nie je využité a vychádza výkalmi nevyužité. Pri nesko-
rých zberoch, kedy chovateľ chce zvýšiť podiel zrna v siláži, sa 
zvýši podiel sklovitej časti zrna. V takejto fáze nestačí zrno len 
narušiť (ako sa skôr deklarovalo), ale aj rozdrviť, aby prešlo 
sitom 4,75 mm. Sitom by malo prejsť 50 až 70 % takto naru-
šených zŕn. Z  tohto dôvodu bola vyvinutá na univerzite vo 
Wisconsine metodika pre stanovenie stupňa narušenia zrna 
v  kukuričnej siláži tzv. Corn Silage Procesing Score – CSPS  
(Fereira and Mertens 2005). Táto metóda sa však robí v labo-
ratórnych podmienkach a pre naše rýchle hodnotenie priamo 
na poli sa nedá použiť. Preto odporúčame v  priebehu zberu 
odoberať pravidelne vzorky a  uskladňovať ich v  mrazničke. 
Po zbere získané vzorky nechať vyšetriť v laboratóriu metódou 
CSPS, ktorú sme overili a zaviedli v tomto roku v našom labo-
ratóriu. Hodnoty CSPS sa majú pohybovať v  rozmedzí 50 až 
70 %. V našom laboratóriu túto metódu používame a môžeme 
konštatovať, že získané hodnoty v  kukuričných silážach sa 

Pri	výrobe	kukuričnej	siláže	je	dôležité	sledovať	stupeň	narušenia	zrna.	Pre	narušenie	zrna	je	dôležité	nastavenie	nielen	
dĺžky	rezanky,	ale	aj	pozdĺžne	narušenie,	resp.	rozvlečenie	(spreading,	resp.	 	rozotrenie	hmoty	ryhovanými	valcami	
rezačky),	potrebné	pre	zaistenie	kvality	fermentačného	procesu	(dostatočná	stlačiteľnosť	zelenej	hmoty,	resp.	vytlačenie	
vzduchu	zo	silážovanej	hmoty)	a	zabezpečenie	dostatočnej	štruktúry	výslednej	rezanky	siláže	(zabezpečenie	dostatoč-
ného	prežúvania).	Intenzitu	narušenia	zrna	je	možné	merať	fyzikálnou	metódou	a	podľa	výsledku	merania	operatívne	
urobiť	kroky	k	tomu,	aby	v	konečnom	dôsledku	bol	všetok	škrob	v	TMR	využitý	a	nebol	vylučovaný	vo	výkaloch.	

Obr. 3 | Oddelenie vrchnej vrstvy siláže (rastlinná 
časť siláže) od zrna, ktoré je na dne nádoby.

Obr. 1 | Vzorka siláže o známom objeme a 
hmotnosti a nádoba s vodou (4 l)

Obr. 2 | Mokrá separácia vzorky 
kukuričnej siláže 
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pohybujú v rozmedzí 35 až 70 %, s tým že priemerná hodnota 
je 48 %. Teda tesne pod spodnou hranicou udávaného doporu-
čeného rozmedzia 50 až 70 %. Vďaky týmto hodnotám musíme 
konštatovať, že v  tejto oblasti máme čo doháňať. Napríklad 
v Maďarsku uvádza Dr. Szylvia Orozs (2018) vo svojej štúdií, 
že v roku 2013 a 2014 bol v obidvoch rokoch podiel zrna vzo-
riek CSPS v rozmedzí 50 až 70 % celkom u 65 % vzoriek. Vo 
vzorkách pod 50 % CSPS sa podiel znížil z 28 % v roku 2013 
na 23 % CSPS v  roku 2014 a  naopak vo vzorkách nad 70 % 
CSPS sa podiel zvýšil z 7 % v roku 2013 na 12 % v roku 2014. 
Z týchto výsledkov je možné konštatovať, že stupeň narušenia 
zrna metódou CSPS sa v roku 2014 sa zlepšil oproti roku 2013. 
Môžeme sa len domnievať, že zlepšenie narušenia zrna metó-
dou CSPS bolo spôsobené tým, že zákazníci, ktorý zistili zníže-
ný podiel narušeného zrna v kukuričnej siláži, urobili opatrenia 
a už druhý rok bolo vidieť celkové zlepšenie narušenia zrna.

Pre naše rýchle hodnotenie a možnosť vykonávať hodnotenie 
bezprostredne na mieste, resp. v poľnohospodárskej prevádzke, 
sme zvolili rýchlu metódu mokrej separácie rezanky kukurice. 
K tejto metóde potrebujeme plastovú nádobu o objeme 1 liter 
(viď foto). Do tejto nádoby nasypeme rezanku bez utláčania 
až po okraj (obr. 1). Ďalej celú nádobu vysypeme do plastovej 
nádoby o objeme 5 litrov (obr. 2). Do nádoby s rezankou prí-
padne silážou nalejeme vodu po rysku 4 litre. Obsah poriadne 
zamiešame, aby sme umožnili separovať zrno a kúsky narušené-
ho zrna kukurice od ostatných rastlinných časti stoniek, listov 
a vretena klasu. Zrno, pretože je ťažšie ako zbytok rastliny, sa 
usadí na dne nádoby. Zbytok rastlín môžeme rukou oddeliť 
(obr. 3), ďalej obsah premiešame, až nám čo najviac zrna ostane 
na dne nádoby. Tým, že sme zbytok rastliny odstránili, uvidíme 
na dne žlté zrná kukurice (foto zrna kukurice). Potom môže-
me vizuálne posúdiť, či je všetko zrno podrvené, alebo ostalo 
niektoré celé. V prípade, že uvidíme nenarušené celé zrno, tak 
by sme mali urobiť opatrenia a venovať pozornosť nastaveniu 
ryhovaných valcov v rezačke. V prípade kukuričnej siláže, kde 
takéto opatrenia nemôžeme urobiť, počítajme s  tým, že celé 
zrná prejdú zažívacím traktom, zvlášť u  vysoko produkčných 
dojníc, u ktorých sa retenčný čas zdržania krmiva v zažívacom 
trakte skracuje. V prípade väčších kúskov zrna v siláži (sklovité 
časti zrna) a vysokým dávkam kukuričnej siláže, by sme mali 
venovať pozornosť obsahu škrobu v zrne pomocou chemickej 

analýzy. Z fyziologického hľadiska by obsah škrobu vo výkaloch 
mal byť na minimálnej úrovni v rozmedzí 0 až max. 3 %. Avšak 
v priemere sa obsah škrobu vo výkaloch pohybuje v rozmedzí 
2 až 8 %, ale v niektorých vzorkách bol zistený vysoký obsah 
škrobu okolo 15 %. Stupeň narušenia a  dávka krmiva určuje 
využiteľnosť škrobu zo zrna. Pre túto metódu je hlavným cieľom 
vizuálne hodnotenie stupňa narušenia zrna. 

Odporúčame každý výsledok popísať a  zdokumentovať 
vyfotografovaním. Fotografie je potom možné porovnávať 
medzi sebou. V dnešnej dobe, kedy sa každý vedúci pracovník 
neobíde bez mobilného telefónu, ktorý obsahuje i fotoaparát, 
by nemalo byť problémom tento postup vyžadovať. Test je 
odporúčané vykonávať krátko po začatí zberu v danom dni, 
prípadne aj počas dňa, pokiaľ je zaznamenaná nejaká zmena 
(napr. prejazd na iné pole, iný hybrid, problémy na silážnej 
jame atď.) a  v  prípade zistenia zhoršených výsledkov ihneď 
urobiť opatrenia k  zlepšeniu. Z  minulého roku máme skú-
senosť, že aj keď nastavenie zberovej rezačky bolo rovnaké, 
tak pri rôznych hybridoch sme zistili rôzne narušenie zrna 
v rezanke. Výsledky však chceme tento rok potvrdiť podrob-
nejším sledovaním na viacerých miestach.

Záver
V príspevku sme vám ukázali dve základné metódy hodnote-
nia kvality rezanky kukurice resp. narušenie zrna v kukuričnej 
siláži. Na základe ich výsledkov je možné ihneď urobiť opat-
renia ku zlepšeniu výsledného stupňa narušenia zrna v siláži. 
Stupeň narušenia kukuričného zrna v  rezanke odporúčame 
nielen mokrou cestou, ktorá je najrýchlejšia, ale odporúča-
me v  laboratóriách stanovenie hodnôt narušenia zrna siláži 
metódou CSPS, ktorá je založená na stanovenie podielu škro-
bu v  zrne, ktoré prejde sitom 4,75 mm voči obsahu škrobu 
v  kukuričnej siláži. Ďalej odporúčame pre kontrolu kvality 
hodnotiť obsah škrobu vo výkaloch chemickou analýzou, pre-
tože táto metóda je najpresnejšia. Ďalšie metódy sú síce lac-
nejšie, ale nezískate presné hodnoty a príčiny, ktoré spôsobujú 
straty. Ako ďalšie odporúčanie je stanovenie stráviteľnosti 
vlákniny – hlavne NDF, ktoré predstavuje celkovú vlákninu. 
Máme skúsenosť, že poľnohospodári, ktorí sa touto proble-
matikou zaoberajú majú zaistené vyššie hodnoty stráviteľnosti 
NDF ako tí, ktorí sa týmto problémom nezaoberajú.

Obr. 4 | Separované zrno vo vzorke č. 1 Obr. 5 | Separované zrno vo vzorke č. 2 Obr. 6 | Separované vo vzorke č. 3 
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KUKURIČIAR KOREŇOVÝ
Diabrotica virgifera

Termín infekcie: VI–VII 
Dôležitosť: významný škodca
Prejavy: larvy obhrýzajú koreň
Opatrenie: insekticídne morenie

SKOČKA OBILNÁ 
Phyllotreta vittula

Termín infekcie: VI–VIII 
Dôležitosť: významný škodca
Prejavy: vyžiera do listov plytké jamky alebo 
malé dierky
Opatrenie: insekticídna ochrana

SIVKAVEC KONOPNÝ
Heliotis armigera

Termín infekcie: VIII–X 
Dôležitosť: nový škodca
Prejavy: larvy obhrýzajú zrná, nezavŕtavajú sa  
do šúľka
Opatrenie: insekticídna ochrana

VOŠKA ČREMCHOVÁ
Rhopalosiphum padi

Termín infekcie: V–X 
Dôležitosť: významný škodca
Prejavy: napáda všetky nadzemné časti ku-
kurice, saním spôsobuje deformáciu listov, 
šúľkov, metlín
Opatrenie: insekticídna ochrana

SIATNICA
 Agrotis spp.

Termín infekcie: V–VII 
Dôležitosť: významný škodca
Prejavy:  larvy prehrýzajú koreňové krčky
Opatrenien: insekticídne morenie, insekticídna 
ochrana

VIJAČKA KUKURIČNÁ
Ostrinia nubilalis

Termín infekcie: VI-VII 
Dôležitosť: významný škodca
Prejavy: húsenice vyžierajú steblá aj šúľky
Opatrenie: agrohygiena

KUKURICA | ŠKODCOVIA
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NEDOSTATOK DUSÍKA N
• znížená tvorba listov a chlorofylu
• staršie listy žltnú a zosychajú smerom od 

špičiek smerom do stredu listov (v tvare 
obráteného V)

• nižšia produkcia biomasy

NEDOSTATOK FOSFORU P
• rastliny sú nízke, listy úzke
• sfarbenie listov a päty stebiel prechádza od 

červenej až po fialovú
• obmedzená tvorba koreňov

NEDOSTATOK DRASLÍKA K
• okraje listov zosychajú, sú žlté až hnedé, listy 

nekrotizujú
• rastlina je menej odolná voči chladu a suchu

KUKURICA | PREJAVY NEDOSTATKU ŽIVÍN

NEDOSTATOK HORČÍKA Mg
• pri starších listoch je obmedzená tvorba 

chlorofylu
• na listoch sa objavuje prúžkovitosť, nervatúra 

zostáva tmavá
• porast je nevyrovnaný

NEDOSTATOK SÍRY S
• listy sú menšie a užšie
• žltnutie od vývojovo najmladších listov, 

dochádza k deformácii šúľkov

NEDOSTATOK ZINKU Zn
• na listoch sa medzi žilnatinou vyskytujú svetlé 

škvrny,
• listy na vegetačnom vrchole sú stočené
• stonka je hrubá a často praská
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Agropodnik   a.s.   Trnava    je    jednou   z 
obchodných spoločností patriacich do zos-
kupenia podnikov  koncernu AGROFERT. 
Prevažujúci   charakter    jej    činností   ju 
charakterizuje  ako  obchodnú spoločnosť, 
ktorá     poskytuje      komplexné      služby
farmárom  v oblasti rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
Trnava 917 01

Tel.: 033/544 64 81
Fax.:033/550 47 61
E-mail: agp@agptt.sk

- Obchod s hnojivami -

- Obchod s pesticídmi -

- Obchod s komoditami -

- Skladovanie komodít -

- Obchod s osivami -

- Obchod s PHM -

- Predaj poľnohospodárskych potrieb -

- Služby farmárom -

- Poradenstvo -

NEDOSTATOK ŽELEZA Fe
• na vrcholových listoch je obmedzená tvorba 

chlorofylu
• listy sú svetlozelené až žlté, chloróza postihuje 

listy aj v blízkosti nervatúry

NEDOSTATOK BÓRU B
• deformácia apikálnych listov, ktoré od špičky 

nekrotizujú až odumierajú
• deformácia šúľkov a nepravideľné ozrnenie

NEDOSTATOK MEDI Cu
• obmedzená tvorba generatívnych orgánov
• špičky listov žltnú a zasychajú
• listy sú úzke a stáčajú sa



CCC 745 SL
750 g/l chlormequat chlorid

MORFOREGULAČNÝ 
PRÍPRAVOK
•  REGULÁCIA NADZEMNEJ HMOTY
•  POSILNENIE KOREŇOVÉHO  
 SYSTÉMU
•  ZVÝŠENIE ODOLNOSTI  
 PROTI POLIEHANIU
• PODPORA  
 ODNOŽOVANIA 
 A VYROVNANIA  ODNOŽÍ 

Organizačná zložka Agrochémia

Nobelova 34, 836 05 Bratislava
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 Agropodnik Trnava a. s. 
Chovateľská 2, 917 01 Trnava

Ing. RÓBERT KAKODY 
0904 855 610 
robert.kakody@agptt.sk

Ing. STANISLAV HERCEG 
0905 033 410 
stanislav.herceg@agptt.sk

Ing. PETER JABLONICKÝ 
0902 235 295 
peter.jablonicky@agptt.sk

Ing. STANISLAV HALAČ 
0905 721 493 
stanislav.halac@agptt.sk

Ing. IGOR GÁLIK 
0918 622 016 
igor.galik@agptt.sk

Ing. IVAN MIKLOVIČ 
0905 965 712 
ivan.miklovic@agptt.sk

Ing. ZOLTÁN KOROSI 
0907 718 991 
zoltan.korosi@agptt.sk

 ACHP Levice a. s.
Podhradie 31, 934 01 Levice

Ing. PETR MUŠINSKÝ 
0905 788 474 
musinsky@achplv.sk

Ing. JARMILA PETROVIČOVÁ 
0911 489 101 
petrovicova@achplv.sk

Ing. LUKÁŠ MALIŠ 
0911 169 761 
lukas.malis@achp-lv.sk

Ing. ONDREJ KOVÁČ 
0904 460 969 
ondrej.kovac@achplv.sk

Mgr. MONIKA SARKOVÁ 
0911 169 759 
monika.sarkova@achp-lv.sk

Ing. JOZEF JAKUBÍK 
0905 746 653 
ludanice@achplv.sk

Ing. PETRA CHROMČOVÁ 
0918 609 658 
chromcova@achplv.sk

MAROŠ PÉCHY 
0903 991 056 
pechy@achplv.sk

 TAJBA, a. s.
Železničná 2, 044 14 Čaňa

Ing. JOZEF MICÁK 
0904 917 127 
micak@tajba.sk

Ing. LUCIA PAPRNÁKOVÁ 
0905 730 092 
paprnakova@tajba.sk

VLADIMÍR LACKO 
0905 252 703 
lacko@tajba.sk

Ing. CSILLA NAGYOVÁ 
0904 851 259 
nagyova@tajba.sk

Ing. MARIAN PETRO 
0904 944 902 
petro@tajba.sk

Ing. VLADIMÍR HOSTAČNÝ 
0918 609 677 
hostacny@tajba.sk

Ing. VLADIMÍR KOLESÁR 
0915 986 268 
kolesar@tajba.sk

Ing. MICHAL MARČIŠIN 
0918 609 773 
marcisin@tajba.sk

NAŠI DISTRIBÚTORI
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TÍM PROMOTÉROV OSEVA

OSEVA, a. s., slovenská organizačná zložka
Štrková 1, 946 32 Marcelová
Tel.: 035 7798181–2 
e-mail: osevaslovakia@oseva.eu
www.oseva.sk

 TOMÁŠ TONKOVIČ
 0918 609 711  |  t.tonkovic@oseva.eu

 Ing. MICHAELA PETROVIČOVÁ
 0918 906 251  |  m.petrovicova@oseva.eu

 Ing. BARBORA HRUŠKOVÁ
 0903 675 087  |  b.hruskova@oseva.eu 

 Ing. ŠTEFAN GUBÍK
 0904 885 138  |  s.gubik@oseva.eu

 Promotér pre Maďarsko:

 Ing. PÉTER BARTHALOS
 0904 651 004  |  p.barthalos@oseva.eu

 Výrobno-obchodný riaditeľ:

 Ing. HENRICH GERE
 0918 609 710  |  h.gere@oseva.eu

Člen Slovenskej šľachtiteľskej 
a semenárskej asociácie

Držiteľ certifikátu  
ISO 9001


