
18 2/2016

 poduj a t i e

Uplynulý rok nebol pre pestovateľov 

kukurice jednoduchý. Vysoké 

teploty a minimálne zrážky 

v rozhodujúcom období vegetácie 

sa veľmi nepriaznivo prejavili 

na mnohých porastoch kukurice. 

Horšie podmienky zvýraznili rozdiely 

medzi hybridmi jednotlivých značiek 

na našom trhu. Dokonale sa tak 

potvrdil slogan Pioneer Optimum 

AQUAmax: „Keď prší, žiaria, keď 

je sucho, prosperujú.“ O výborných 

výsledkoch, ktoré dosiahli 

pestovatelia hybridov Pioneer 

aj v roku 2015, sme sa mohli 

dozvedieť viac na januárovej 

konferencii v Podbanskom. 

Nechýbali ani informácie 

o novinkách pre sezónu 2016, 

o ktorých si bližšie povieme v tomto 

článku.

Pionner každoročne obohatí svoj sortiment 
o nové hybridy. Za posledné tri roky takto 
pribudlo 13 noviniek osiva kukurice, ktoré 
sú špeciálne šľachtené pre podmienky Sloven-
ska. Zaujímavým je údaj o priemernom zvýše-
ní úrody, až o 0,5 t/ha pri nových hybridoch 
oproti pôvodným. Základnou podmienkou za-
radenia do portfólia je prekonanie doterajších 
hybridov z hľadiska úrody, ale aj ďalších kvali-
tatívnych znakov.
V roku 2016 môžeme nájsť v ponuke kukurice 
Pioneer 4 novinky. Do skupiny najskoršie do-
zrievajúcich hybridov pre univerzálne použitie 
s prednosťou pestovania na zrno patrí P8521 
(FAO 220). Je vhodný pre pestovanie na zrno 
v chladnejších zemiakárskych a podhorských 
výrobných oblastiach. Rastliny sú stredne 
vysoké s nižšie nasadeným šúľkom. P8521 
je vhodný tiež na siláž, vyniká výborným po-
merom stráviteľnosti celej rastliny a celkové-
ho obsahu škrobu.
Druhou novinkou je silážny hybrid P8451 (FAO 
250). Dobrá kvalita zrna je zárukou energetic-
ky hodnotnej siláže a ponúka možnosť na zber 
miaganého zrna do vakov pri vyššej zberovej 
vlhkosti. Rastliny sú vegetatívneho typu, vy-
soké, dobre olistené s vyššie položeným šúľ-

kom. K ďalším vlastnostiam patrí dobrá odol-
nosť voči poliehaniu a lámaniu stebla.
Silážny sor timent dopĺňa taktiež hybrid 
P8688 (FAO 280). Odporúča sa na pestovanie 
do repnej a zemiakárskej výrobnej oblasti. 
Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči chla-
du a počiatočnou rýchlosťou vzchádzania. 
Stay green typ, podobne ako predošlý hybrid 
P8451. Vysoké a dobre olistené rastliny s vyš-
šie položeným šúľkom.
Tohtoročné novinky hybridov kukurice uzatvá-
ra P9074 (FAO 310). Dosiahol najlepší pomer 
výšky úrody zrna a zberovej vlhkosti v poku-
soch Pioneer Slovensko vo FAO 300 za rok 
2014 (12,9 t/ha pri zberovej vlhkosti 20,1 %). 
Šúľok je dlhý až veľmi dlhý na danú skorostnú 
skupinu, so zrnom podobným 38A24, 37Y12 
s dobrým zdravotným stavom. Šľachtený 
do podmienok strednej Európy vrátane Slo-
venska, genotyp výborne tolerujúci stres z vy-
sokých teplôt počas obdobia kvitnutia a nalie-
vania zŕn. Suché podmienky dokáže tolerovať 
aj počas vzchádzania.
Pioneer má silnú pozíciu tiež na trhu s osi-
vom slnečnice. Pestovateľ môže túto jar zvo-
liť aj spomedzi 3 noviniek. Napríklad skorý 
až stredne skorý hybrid s normálnym typom 

oleja s vlastnosťou DuPont ExpressSun a vyso-
kou úrodnosťou – P63LE113. Rastliny nižšieho 
vzrastu sú vhodné pre použitie samochodných 
postrekovačov s nižšou svetlou výškou. 
Ďalšou novinkou je stredne skorý hybrid sl-
nečnice s výbornou úrodnosťou a vysokým 
obsahom kyseliny olejovej (nad 92 %) s vlast-
nosťou DuPont ExpressSun – P63HE118. V mi-
nulom roku vo viacerých pokusoch získal prvé 
miesto medzi HO hybridmi. Charakterizuje 
ho dobrá tolerancia voči sivej škvrnitosti sl-
nečnice (Phomopsis) a bielej hnilobe koreňo-
vého krčka a na úbore (Sclerotinia).
Nový hybrid nájdeme aj v produkčnom systé-
me Clearfield. Prednosťou hybridu P64LC108 
je veľmi dobrá adaptácia voči suchu a vysokým 
teplotám. V týchto podmienkach dáva vynika-
júce výnosy. Je rezistentný k všetkým bežne 
rozšíreným rasám plesne slnečnicovej, preto 
získal certifikát Pioneer Protector plasmopa-
ra.
Ďalšie cenné informácie je možné nájsť vo vý-
borne spracovaných publikáciách, ktoré vydal 
Pioneer začiatkom tohto roka – Kompas, Ag-
ronóm a Katalóg. 
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Hybridy Optimum AQUAmax
žiarili aj v náročnom roku 2015

Ing. Marián Bačiak, regionálny manažér pre ob-
chodné vzťahy DuPont Pioneer Slovensko, prezen-
toval obchodné podmienky pre aktuálnu sezónu.

O podujatia Pioneer je tradične veľký záujem poľnohospodárov.

Ing. Marek Jakubec, produktový manažér Du-
Pont Pioneer Slovensko, predstavil ponuku hyb-
ridov kukurice a slnečnice.


