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NOVÝ SVETOVÝ REKORD V ÚRODE KUKURICE, OPÄŤ S HYBRIDOM PIONEER!
David Hula z Charles City, Virginia, USA prekonal v roku 2017 svoj vlastný svetový rekord z roku 2015.  
Nový svetový rekord v úrode zrnovej kukurice má hodnotu 34,02 t/ha.

Technológia: No-Till/Strip-Till, so závlahou
Hybrid kukurice: P1197AM™

Zdroj: NCGA – National Corn Growers Association
Kompletné výsledky na: pioneer.com/NCGA



TechnoLÓGiA vyšších výnosov

Vážení poľnohospodári,
dostáva sa vám do rúk ďalší produktový katalóg firmy pioneer, ktorý vám naša spoločnosť pravidelne 
prináša už viac ako 25 rokov. veríme, že naše produktové portofólio usporiadané v prehľadnej forme vám 
pomôže pri príprave osevného postupu pre rok 2019.

V posledných rokoch sme si už všetci zvykli na 
nevypočítateľnosť počasia a práve preto sa do po-
predia stále viac dostávajú správne technologické 
postupy pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. 
Celý pestovateľský osevný postup od výberu odrôd 
a hybridov, pôdnych technológií, hnojenia a ochra-
ny rastlín až po predzberové a zberové postupy si 
vyžaduje uplatňovanie najnovších intenzifikačných 
faktorov a znalostí.

Firma Pioneer ako jeden z popredných svetových 
lídrov v šľachtení poľnohospodárskych plodín si 
plne uvedomuje dôležitosť zlepšovania vlastností 
rastlín smerom k plasticite a tolerancii k rôznym 
pôdno-klimatickým podmienkam. Naša spoločnosť 
už pred niekoľkými rokmi prišla na trh s hybridmi 
technológie Optimum® AQUAmax®, ktoré sú od-
poveďou na meniace sa podmienky prostredia, na 
výskyty čoraz častejších období sucha a nadprie-
merne vysokých teplôt. Hybridy uvedenej technoló-
gie disponujú vlastnosťami, ktorými dokážu tole-
rovať stres zo sucha a vysokých teplôt v kritických 
fázach pre rast a vývin kukurice, t. j. vo fáze tvorby 
generatívnych orgánov, opeľovania a nalievania 
zrna kukurice. Nová generácia hybridov Optimum® 

AQUAmax® prekonáva úrodami staršiu generáciu 
týchto hybridov. Úspešnosť technológie vychádza 
zo skutočnosti, že sa rastlina nespolieha iba na 
jediný mechanizmus boja proti suchu. Je to celý rad 
mechanizmov, ako napríklad: efektívnejšie využí-
vanie vody rastlinou, nižšia prieduchová vodivosť 
– prísnejšia kontrola transpirácie, agresívny rast 
blizien, efektívnejší koreňový systém a pod. 

Sme radi, že aj vďaka našim produktom ste mnohí 
z Vás v sezóne 2018 dosiahli veľmi dobré ekono-
mické výsledky pri pestovaní hybridov kukurice 
a slnečnice. Naši kolegovia promóteri Vás budú aj 
naďalej navštevovať za účelom poskytnutia profe-
sionálneho poradenstva v oblasti technológie pes-
tovania týchto plodín. Firma Pioneer a jej pracovníci 
vynaložia maximálne úsilie, aby spolu s Vami iden-
tifikovali najoptimálnejšie technológie a hybridy do 
Vašich pôdno-klimatických podmienok. Veríme, že 
týmito postupmi dokážete získať maximálny ekono-
mický prínos aj v roku 2019.

Prajeme Vám úspešný hospodársky rok 2019 a te-
šíme sa na stretnutie s Vami na Vašich podnikoch 
a poliach.

Kolektív pracovníkov Pioneer Hi-Bred Slovensko, s. r. o.



Hybrid Sortiment
Skorosť (relatívna)

Využitie Typ zrna
Vhodnosť 
pre skorú 

sejbu

Odporúčaná 
hustota 

rastlín/haFAO CRM Dní

P7054

Veľmi skorý

170 70 130 Univerzál Konský zub 90 – 95 000

P7709 200 77 135 Siláž Konský zub 85 – 90 000

P8000 240 81 140 Univerzál Konský zub áno 80 – 85 000

P8451 250 82 140 Univerzál Konský zub áno 80 – 85 000

P8812
Skorý

270 86 145 Univerzál Konský zub 80 – 85 000

P8688 280 86 145 Siláž/BPS Konský zub áno 80 – 85 000

P9074

Stredne skorý

310 89 150 Zrno Konský zub áno 68 – 75 000

P9025 310 89 150 Univerzál Konský zub áno 68 – 75 000

P9363 320 91 150 Zrno Konský zub – 
medzityp áno 68 – 75 000

P9127 AQ 320 90 150 Univerzál Konský zub áno 68 – 75 000

P9578 320 90 150 Zrno Konský zub 68 – 75 000

P9415 AQ 340 92 155 Zrno Konský zub áno 68 – 75 000

P9241 AQ 350 93 155 Zrno Konský zub áno 68 – 75 000

P9486 AQ

Stredne neskorý

360 94 155 Zrno Konský zub 68 – 75 000

P9757 380 95 155 Zrno Konský zub 66 – 76 000

P9537 380 95 155 Zrno Konský zub áno 66 – 76 000

PR37N01 390 96 160 Zrno Konský zub áno 66 – 80 000

P9718E 390 96 160 WAXY Konský zub áno 66 – 72 000

P9874 AQ 400 96 160 Zrno Konský zub – 
medzityp 66 – 76 000

P9903 AQ 400 97 165 Zrno Konský zub – 
medzityp 66 – 72 000

P0023 AQ 420 98 170 Zrno Konský zub 66 – 72 000

P0074 440 99 170 Univerzál Konský zub – 
medzityp áno 66 – 72 000

P9911 AQ

Neskorý

480 102 175 Zrno Konský zub áno 65 – 70 000

P0349 480 102 175 Siláž/BPS Konský zub áno 65 – 70 000

P0216 AQ 490 103 175 Zrno Konský zub – 
medzityp 65 – 70 000

P0725 AQ

Veľmi neskorý

550 107 185 Siláž/BPS Konský zub – 
medzityp áno 65 – 70 000

PR34Y02 570 109 190 Siláž/BPS Konský zub áno 65 – 70 000

P1535 600 112 195 Siláž/BPS Konský zub  65 – 70 000
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TechnoLÓGiA vyšších výnosov

ÚRODA NA KAžDOM POlI A V KAžDOM POčASí!
To je Optimum® AQUAmax®. Naše riešenie pre Váš úspech! 

pevná rAsTLinA
od metliny po korene

Lepší sTAyGreen
Predlžuje rastové okno

dobré AGronomicKé vLAsTnosTi
Najnovšia technologická výbava

Spotreba menej vody  
z hektára

zdoKonALená prácA 
prieduchov
Pre efektívnejšie využívanie vody

AGresívnejší rAsT bLizien
Pre lepšie ozrnenie

hLbšie zrná
Udržia úrodu počas stresu v závere 
sezóny

efeKTívny KoreŇový sysTém
Zachytí hlbšiu pôdnu vlahu

Poloprevádzkové pokusy 2017, Maďarsko, priemer zo 40 lokalít
Prínos technológie Optimum® 
AQUAmax® je každoročne zreteľný 
nielen z pokusov, ale aj z výsled-
kov pestovateľských plôch. Bez 
ohľadu na priebeh poveternost-
ných podmienok ročníka dosahujú 
 Optimum® AQUAmax® hybridy 
úrodové navýšenie 0,5 – 1 t/ha.
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P9537

P9903 AQ

P9241 AQ
PR37N01

P9911 AQ

P9074

P9486 AQ

P9415 AQ

P0023 AQ

P0312

P0216 AQ

AQ= Optimum® AQUAmax®

3 Najvyššie úrody 

3 Excelentná tolerancia stresu

3 Stabilita úrod v rôznych pôd-
no-klimatických podmienkach

MAXIMÁLNA 
ISTOTA & 

ZISKOVOSŤ
+ = --->

VÝBORNÝ VÝKON 
V SUCHÝCH 

PODMIENKACH

VÝBORNÝ VÝKON 
V NORMÁLNYCH 

PODMIENKACH



zrno | siLáž
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fAo 200

fAo 170
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Výsevok

85 – 90 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 7

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 5

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

•	 Veľmi skorý hybrid s typom zrna kon-
ský zub s univerzálnym využitím.

•	 Dosahuje výborný a unikátny po-
mer medzi zberovou vlhkosťou zrna 
a výškou úrody.

•	 Hybrid vhodný do celej zemiakárskej 
a podhorskej kukuričnej oblasti.

NAŠA NAJlEPŠIA VEĽMI SKORÁ

p7709
3 Výborné úrody vo veľmi skorom 

segmente

3 Univerzálne využitie 

3 Vhodnosť aj do chladnejších 
oblastí

Výsevok

90 – 95 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 7

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 6

Výška rastlín 8

Tolerancia sucha 7

Stay green 6

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Extrémna skorosť

3 Dobré agronomické vlastnosti

3 Výborná tolerancia k suchým 
podmienkam

•	 Ultra skorý hybrid určený do okrajo-
vých oblastí zemiakárskej a podhor-
skej výrobnej oblasti.

•	 Je určený do siláže, ale aj pre kon-
zervovanie na vlhké zrno. Typ zrna je 
konský zub!

•	 Pre severné oblasti Slovenska, kde 
pre pestovateľské riziká, ako sú 
neskoré sejby alebo nízke teplotné 
sumy počas vegetácie, je pestovanie 
kukurice neustálou výzvou.

UlTRA SKORÝ!

p7054

PD Oľšavica-Brutovce – MVDr. Peter 
Beličák – predseda a Ing. Jozef Korchňák 
– agronóm
Hospodárime v  Levočských vrchoch 
a naše polia sa nachádzajú v nadmorskej 
výške 800 – 900  m  n.  m. Pre zvýšenie 
úžitkovosti našich dojníc sme sa rozhodli 
pestovať aj kukuricu na siláž. Pestujeme 
ju už treti rok a stále hľadáme hybridy s čo 
najnižším FAO, ktoré by boli vhodné do na-
šich extrémnych podmienok. Naša kukuri-
ca určite patrí medzi tie, ktoré sa pestujú 
v najvyyšších nadmorských výškach na 
Slovensku. Tento rok nás zaujal najskor-
ší hybrid od spoločnosti Pioneer P7054 

(FAO 170). Zo všetkých u nás pestovaných hybridov sa nám ukazuje ako najzrelší. Vďaka kukuričnej siláži sa 
nám podarilo zvýšiť dojivosť o vyše 2000 litrov mlieka na dojnicu a rok, čo nás utvrdzuje v správnosti nášho 
rozhodnutia začat pestovať kukuricu aj u nás. Určite za to vďačíme nielen globálnemu otepľovaniu, ale aj 
novým genetickým materiálom, ktoré aj v našich tvrdých podmienkach dosahuju úrody siláže aj vyše 40 t/ha.

Miroslav Zakopjan – konateľ a Štefan 
Cehuľa – agronóm –  
AGROZAMI, spol. s r. o. Tvarožná

Hospodárime v neľahkých podmienkach na svahoch 
Levočských vrchov a keďže chceme na malých výmerách 
ornej pôdy dosahovať vysoké výnosy, pravidelne robíme 
pokusy pestovaných plodín a na základe otestovania 
vhodnosti jednotlivých hybridov v našich podmienkach 
následne vyberáme najvhodnejšie materiály do našich 
podmienok. Z kukurice sa nám najviac osvedčili hybridy od 
spoločnosti Pioneer Hi-Bred, konkrétne P7709 a P8000, pri 
ktorých dosahujeme úrody siláže aj vyše 60 t/ha.
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hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

330 g – 345 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16

14 – 16

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

36 – 38

vysoKá ÚrodA 
siLážnej hmoTy

Vlastnosti

Úroda zrna 8

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 8

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

Výsevok

80 – 85 tisíc rastlín/ha

3 Najpestovanejší z veľmi sko-
rých hybridov

3 Vysoké úrody suchého zrna

3 Výborné úrody i parametre 
silážnej hmoty 

•	 Počas niekoľkých rokov predaja v Európe sa stal jedným z najpre-
dávanejších hybridov.

•	 Tento výkonný skorý univerzálny hybrid odporúčame pre dobré 
výnosy siláže a ekonomickejšie pestovanie zrna v ZVO a severných 
regiónoch RVO.

•	 Výborne sa osvedčil ako následná plodina po ozimných obilninách 
alebo miešankách zberaných na kŕmne účely v KVO a RVO.

•	 V pokusoch i praxi dosahuje najvyššie úrody suchej hmoty a ener-
gie.

•	 Prednosťou je mäkký typ zrna – konský zub, ktorý umožňuje rých-
lejšie uvoľňovanie vody a nižšie zberové vlhkosti pri zbere na zrno.

•	 Parametre stráviteľnosti celej rastliny a obsahu škrobu sú výborné.

•	 Pri pestovaní iba na siláž odporúčame vyššiu hustotu porastu 
85 – 90 tisíc rastlín/ha.

ÚSPEŠNÁ SKORÁ HVIEZDA

p8000

Peter Lepeták – Roľnícke družstvo 
BIJACOVCE

Zber P8000 v spoločnosti Agroprodukt Slovakia, a. s. 

vysoKý obsAh 
siLážnej enerGie 

vysoKá  
Úrodnosť

Kukuricu pestujeme na našom družstve na siláž, ale aj na vlhké miagané zrno. A práve hybrid P8000 
spĺňa tieto naše potreby, pretože poskytuje dostatok kvalitnej siláže a tiež nadpriemerné úrody 
vlhkého zrna. V roku 2018 sme u nás, pod Spišským hradom, pozberali úrodu 14,5 t/ha vlhkého zrna 
pri vlhkosti 36 %.
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siLáž fAo 280

fAo 250

pioneer.com/slovakia8

Výsevok

80 – 85 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 7

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 6

Výška rastlín 8

Tolerancia sucha 8

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Skvelý silážny hybrid

3 Rýchle vzchádzanie

3 Odolnosť voči chladu

•	 Novší hybrid s vysokými úrodami 
silážnej hmoty, podielom zrna a strá-
viteľnosťou.

•	 Odporúčame ho pre pestovanie v rep-
nej a zemiakárskej výrobnej oblasti.

•	 Vyššia odolnosť voči chladu a počia-
točná rýchlosť vzchádzania zaručujú 
dobré založenie porastu aj v ne-
priaznivejších podmienkach čo dáva 
predpoklad pre maximalizáciu úrod.

ÚSPEŠNÉ SIlÁžOVANIE 
AJ ZA SUCHA 

p8688

Výsevok

80 – 85 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 8

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 8

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 6

Stay green 6

1 = najnižší, 9 = najvyšší

•	 Skorý silážny hybrid do zemiakárskej 
výrobnej oblasti.

•	 Dobrá kvalita zrna dáva záruku ener-
geticky hodnotnej siláže a tiež dobrých 
úrod suchého alebo vlhkého zrna.

•	 Vyznačuje sa vysokým obsahom škro-
bu a stráviteľnosťou celej rastliny.

•	 Stay green typ rastliny s dobrým oliste-
ním a pevnosťou stebla.

VIAC SIlÁžNEJ ENERGIE3 Výborný zdravotný stav

3 Dobrá tolerancia k suchým 
podmienkam

3 Vysoký pomer zrna k zele-
nej časti rastliny

p8451

Ing. Igor Semančík – AGRONOFA s. r. o. 
Vrbov

Na našom podniku prevádzkujeme aj bioplynovú stanicu a preto každý rok pestujeme kukuricu na siláž 
na výmere cca 400 ha. Pre otestovanie vhodnosti jednotlivých hybridov u nás, pod Tatrami, kazdoročne 
robíme aj pokus s kukuricou na siláž, ktorý sa snažíme aj vyhodnotiť. V posledných rokoch sa nám od 
spoločnosti Pioneer Hi-Bred najviac osvedčili hybridy P8000 a P8451. Začíname so zberom skorších 
hybridov (FAO 180) a končíme práve s týmito Pioneer hybridmi (FAO 240 – 250).

Ing. Juraj Orjabinec – AGRO LENT s. r. o. Malý Šariš
V minulosti sme kukuricu na siláž pestovali na výmere okolo 170 ha. Postupne sme však začali intenzifikovať aj 
pestovanie kukurice a to najmä výberom najvhodnejších hybridov pre naše podmienky (P8688 a P9025). Tiež sme 
vyskúšali prihnojovanie tekutým hnojivom DAM, špeciálnym aplikátorom priamo do pôdy, ku koreňom rastlín. 
Dosiahnuté úrody kukurice v roku 2018 nám zabezpečili nielen dostatok siláže, načo nám postačilo pozberať 
len necelých 90 ha, ale aj dostatok miaganého zrna, ktoré sme pozberali z cca 30 ha pestovanej kukurice.
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vysoKá ÚrodA 
siLážnej hmoTy

Poloprevádzkový pokus kukurice 
PD Partizánska Ľupča 2018 

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 8

1 = najnižší, 9 = najvyšší

Výsevok

80 – 85 tisíc rastlín/ha

3 Vysoká úroda i kvalita siláže

3 Výborná úroda zrna

3 Dobrý zdravotný stav

•	 Nový úrodný univerzálny hybrid v skorej FAO skupine.

•	 Moderný silážny hybrid s dobrým stay-green efektom pre vysoko 
kvalitnú siláž.

•	 Vysoký podiel zrna v siláži zabezpečuje jej vynikajúcu energetickú 
hodnotu.

•	 V šľachtiteľských skúškach 2015 – 2017 naprieč celou Európou 
dosiahol i vynikajúce úrody zrna.

•	 Vyznačuje sa dobrým počiatočným vývinom a odolnosťou voči 
stresovým podmienkam v čase vzchádzania.

•	 Stredne vysoké rastliny s dobrou pevnosťou stebla a stredným 
nasadením šúľkov.

•	 Zdravé rastliny s veľmi dobrou odolnosťou voči sneti kukuričnej.

KVAlITNÁ SIlÁž I SKORÉ ZRNO

p8812

Andrej Packo – Agroslužby VK Giraltovce
Na našom podniku každoročne sejeme a tiež 
aj vyhodnocujeme poloprevádzkové pokusy 
s kukuricou a tiež s repkou olejkou.
Z tohoročných noviniek sa nám páči hybrid 
P8812.

vysoKý obsAh 
siLážnej enerGie 

vysoKá  
Úrodnosť
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•	 Zrnový hybrid, ktorý si získal 
za krátky čas po uvedení do 
pestovania veľkú priazeň 
pestovateľov kukurice.

•	 Dokáže priniesť výbornú 
úrodu v prvej polovici skupi-
ny FAO 300. 

•	 Je veľmi obľúbený aj vďaka 
dobrým zberovým vlhkos-
tiam.

•	 Univerzálny hybrid s dobrým pome-
rom úrody a vlhkosti.

•	 Stabilné výnosy dosahuje aj v exten-
zívnejších pestovateľských podmien-
kach.

•	 Vyznačuje sa dobrými agronomic-
kými vlastnosťami – pevné steblo 
a korene, a tiež dobrou suchovzdor-
nosťou.

OVERENÁ 
KVAlITA

VŠESTRANNÝ

p9025 p9578

Výsevok

68 – 75 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 8

Úroda silážnej hmoty 6

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 6

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Rýchle dozrievanie

3 Výborná ekonomika pestovania

•	 Hybrid s výborným pomerom výšky úrody zrna a zberovej vlhkosti 
vo svojej skupine skorosti.

•	 Zaregistrovaný ÚKSUP-om Bratislava 
po dvoch rokoch skúšok. Priemerná 
úroda počas ŠOS bola 13,15 t/ha.

•	 Šúľok je dlhý až veľmi dlhý, so zrnom 
podobným 38A24 s dobrým zdravot-
ným stavom.

•	 Šľachtený cielene do kontinentálnych 
podmienok strednej Európy – geno-
typ dobre tolerujúci stres z vysokých 
teplôt počas kvitnutia a počas nalie-
vania zŕn.

FIGlIAR

p9074

dobrá ToLerAnciA  
K suchu

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

vysoKá  
Úrodnosť

vysoKá ÚrodA 
siLážnej hmoTy

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu

vysoKá  
Úrodnosť

SELEKT a.s., Šľachtiteľská Stanica Horné 
Chlebany – Ing. Tomáš Mokoš, vedúci 
stanice
P9578 FAO 320 pestujeme pre jej 
výbornú zberovú vlhkosť a aj tento rok 
sme ju zberali medzi prvými.
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Výsevok

68 – 75 tisíc rastlín/ha

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

vysoKá Úrodnosť dobrá ToLerAnciA  
K suchu

Registračné skúšky Maďarsko 2017 
FAO 300 – 399

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

330 g – 345 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16 – 18

16 – 18

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

36 – 38

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 8

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 8

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Vysoká úroda

3 Tolerancia sucha

3 Dobrý zdravotný stav  
a stay-green

3 Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna

3 Výborná ekonomika pestovania 

•	 Najúrodnejší hybrid v rámci FAO skupiny 300 – 350

•	 Nový hybrid registrovaný v EÚ v roku 2018. Vynikajúce registračné 
výsledky dosiahol v okolitých štátoch – Maďarsko, Rakúsko. 

•	 Tvorí stredne vysoké rastliny 
so stredne vysoko nasadenými šúľ-
kami. Kvitnutie je stredné až neskor-
šie. Šúľky sú veľké, so 16 – 18 radmi 
zŕn, typom zrna je konský zub.

•	 Úrodovo vyniká na lepších pôdach, 
ale i v suchších oblastiach.

•	 Rastlina dozrieva pozvoľne, dobrý 
zdravotný stav a stay-green umož-
ňujú maximálne využitie energie 
a nalievanie zŕn. Uvoľňovanie vody 
zo zrna v závere vegetácie je rýchle, 
nízke zberové vlhkosti zabezpečujú dobrú ekonomiku pestovania. 

NAJÚRODNEJŠí V SEGMENTE

p9363

Zdroj: NÉBIH, hybridy v 2. a 3. roku skúšania a hybridy z EU katalógu.

Zberová vlhkosť %

12,5
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11

10,5
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K4 – PR37N01

P9363

K5 – DKC4943

K1 – DKC4014 

K2 – DKC 3939

K3 – DKC4590
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vysoKá ÚrodA 
siLážnej hmoTy

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

330 g – 345 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16

16

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

36 – 38

SKORÝ UNIVERZÁl DO SUCHÝCH 
PODMIENOK
•	 Obľúbený univerzálny hybrid registrovaný po 2 rokoch skúšania.

•	 Dozrieva v prvej polovici skupiny FAO 300 – 400, preto je vhodný 
ako predplodina ozimným obilninám aj v chladných ročníkoch.

•	 Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy 
vrátane Slovenska – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých 
teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Počas vzchádzania 
dokáže tolerovať suché podmienky.

•	 Poskytuje vynikajúce úrody zrna i siláže, úrodovo vyniká na su-
chých lokalitách.

•	 Vysoké rastliny s typicky vyššie nasadenými šúľkami.

•	 Počas registračných skúšok (ÚKSÚP, 2015 – 2016) vynikal úrodou 
zelenej hmoty aj úrodou suchých šúľkov (graf).

ÚKSÚP, štátne registračné skúšky, kukurica na 
siláž skorý sortiment 1, druhým rokom, 2015

Výsevok

68 – 75 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Vynikajúce úrody zrna i siláže

3 Tolerancia sucha –  
kontinentálny hybrid 

3 Skorý zber

3 Predplodina  
ozimným obilninám

p9127

p9127 AQ
10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0
50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
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Adentio K1
Priemer kontrol

Priemer pokusulG30.260 K2
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Výsevok

68 – 75 tisíc rastlín/ha

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

260 g – 365 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16 – 18

16 – 18

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

35 – 42

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

dobrá ToLerAnciA  
K suchu

Vlastnosti

Úroda zrna 8

Úroda silážnej hmoty 5

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 5

Tolerancia sucha 8

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Výnimočná stabilita úrod

3 Dobrá tolerancia voči suchším 
podmienkam

3 Veľmi dobrý zdravotný stav

3 Vhodný aj pre skorú sejbu 

p9241

•	 Stredne skorý hybrid novšej generácie, ktorý patrí medzi jeden 
z najpestovanejších hybridov na Slovensku.

•	 Vysoko úrodný a stabilný hybrid s výhodnými agronomickými 
vlastnosťami. Tvorí veľký šúľok so 16 – 18 radmi zŕn po obvode. 
Listene sú ľahko otváravé.

•	 Veľmi rýchle vzchádzanie a rýchly počiatočný vývin ho predurčujú 
na vhodnosť pre skoré sejby kukurice.

•	 Aj v rokoch so silným výskytom vijačky kukuričnej a fuzarióz sa 
vyznačuje dobrým zdravotným stavom a dobre naliatymi zrnami. 
Odolnosť voči sneti kukuričnej je nadpriemerná.

•	 Za ostatné roky je to jeden z hybridov s naljepšou ekonomikou pes-
tovania.

•	 Vďaka rýchlemu uvoľňovaniu vody zo zrna môže byť vhodnou pred-
plodinou ozimným obilninám.

NAJlEPŠí STRElEC

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

Ing. Branislav Štrba – agronóm PD 
Podlužany a Agrotria, spol. s r. o. 

Aj tento rok sme sa rozhodli pre P9241 AQ max FAO 350 od spoločnosti Pioneer. Tento hybrid pestujeme 
najmä z dôvodu stabilných a dobrých úrod aj v suchých rokoch, ktoré sú čoraz častejšie. Ako vidieť aj 
z fotografie, ani tento rok určite nesklame.
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rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

Výsevok

68 – 75 tisíc rastlín/ha
NÉBIH štátne registračné skúšky Maďarsko, 
kukurica na zrno FAO 300, druhým rokom, 2016

dobrá ToLerAnciA  
K suchu

vysoKá  
Úrodnosť

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

320 g – 350 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

18 – 20

18 – 20

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

35 – 40

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 6

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 6

Tolerancia sucha 8

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

•	 Nový vysoko produktívny hybrid s extrémne rýchlym odovzdáva-
ním vody.

•	 Dozrieva uprostred skupiny FAO 300 – 400, vhodný ako predplodi-
na ozimným obilninám.

•	 Pri registrácii v roku 2016 (NÉBIH, Maďarsko) presiahol priemernú 
úrodu štandardných hybridov o +1 t/ha a bol pozberaný s najlep-
ším pomerom úroda/vlhkosť.

•	 V postregistračných skúškach v Maďarsku v roku 2017 bol suve-
rénne najvýkonnejším hybridom vo FAO skupine 300 – 399.

•	 Má obzvlášť hrubé valcovité šúľky. Typ zrna je konský zub s hlbo-
kými zrnami. 18 až 20 radov zŕn!

•	 Počas skúšok v posledných rokoch bol mimoriadne úspešný na 
miestach, kde došlo k teplotnému stresu počas kvitnutia.

•	 Medzi skorými hybridmi má P9415 najlepšiu toleranciu voči suchu 
v našom portfóliu.

ÚRODOVÁ EXTRAlIGA

3 Nový hybrid s mimoriadnymi 
úrodami zrna

3 Hrubý šúľok s 18 – 20 radmi zŕn

3 Kontinentálny hybrid – toleran-
cia sucha 

p9415

Zdroj: GOSZ-VSZT (Maďarská osivárska asociácia)
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Postregistračné skúšky Maďarsko 2017,  
FAO 300 – 399, priemer z 9 lokalít

PD Lúč na Ostrove – Ing. Kulcsár Tomáš 
– agronóm

Náš podnik pestuje kukuricu na výmere 
okolo 300 – 320 ha ročne. Hybridy 
Pioneer pestujeme na 80 % z celkovej 
výmery. Nakoľko každý rok robíme 
pokusy, podľa toho aj vyberáme hybridy. 
Pestujeme viacero hybridov, ako napr. 
P9911 AQ, P9486 AQ, P9903 AQ, P0216 
AQ. Zo silážnych hybridov sme tento rok 
vybrali hybridy P0725 AQ a PR34Y02, 
s ktorými sme veľmi spokojní. Každý 
rok vyskúšame aj novinku, a na tento 
rok sme vybrali hybrid P9415 AQ. Hybrid 
zatiaľ vyzerá veľmi sľubne v našich 
podmienkach.

Zdroj: GOSZ-VSZT (Maďarská osivárska asociácia)
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Vlastnosti

Úroda zrna 8

Úroda silážnej hmoty 6

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 6

Tolerancia sucha 8

Stay green 6

1 = najnižší, 9 = najvyšší

Výsevok

68 – 75 tisíc rastlín/ha

•	 Výkonný zrnový hybrid s dobrým 
pomerom úrody zrna a zberovej 
vlhkosti.

•	 Jeho odolnosť voči stresu je výni-
močná, priemer prekračuje najmä 
jeho tolerancia voči suchu. Na zák-
lade týchto vlastností dostal hybrid 
označenie Optimum®AQUAmax®.

•	 Počas registračných skúšok v Ma-
ďarsku porazil všetky konkurenčné 
hybridy ako aj kontroly v skupine 
FAO 300 – 400.

NEPORAZITEĽNÝ
3 Skvelý zrnový hybrid

3 Odolnosť voči suchu

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

MAXIMÁlNA ÚRODA SUCHÉHO ZRNA
•	 Novoregistrovaný hybrid v roku 2018. V registračných skúškach 

v Maďarsku dosiahol špičkové úrody.
•	 Ponúka výbornú úrodnosť kombinovanú s nízkymi zberovými vlhkosťami.
•	 Tvorí stredne vysoké rastliny so stredným nasadením šúľkov.

Výsevok

66 – 76 tisíc rastlín/ha

3 Výborná úrodnosť 

3 Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna 
pri dozrievaní

p9486

p9757

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

dobrá ToLerAnciA  
K suchu

dobrá ToLerAnciA  
K suchu

vysoKá  
Úrodnosť

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

Zdroj: NÉBIH, hybridy v 1. a 2. roku skúšania
Zberová vlhkosť %
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REGISTRAčNÉ SKÚŠKY MAďARSKO 2017, 
STREDNE NESKORÉ A NESKORÉ HYBRIDY
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rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

290 g – 350 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16

16

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

34 – 36

Výsevok

66 – 76 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 6

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Excelentná tolerancia voči suchu

3 Hybrid so širšou adaptabilitou 
pestovateľským podmienkam

3 Vhodný na skoré sejby

•	 Vysoko úrodný hybrid s kompaktnou stavbou rastliny a so zdoko-
nalenou odolnosťou voči hubovým chorobám.

•	 Skoršia verzia hybridov P9903 (FAO 400) a P0023 (FAO 420).

•	 Poskytuje TOP výnos zrna aj v suchých a horúcich pestovateľských 
podmienkach. V porovnaní s hybridom PR37N01 nemá tak inten-
zívny stay-green a dosahuje nižšie zberové vlhkosti vo svojej sku-
pine.

•	 Priaznivé agronomické vlastnosti – stredne vysoký porast s nižšie 
nasadenými šúľkami. Väčšie pekné šúľky dopelené až po špičku 
klasu.

•	 Hybrid vyšľachtený v Maďarsku (ŠS DuPont Pioneer v Hódmezővá-
sárhely) cielene pre pestovateľské podmienky a podnebie strednej 
Európy.

•	 Výnosový potenciál predstihuje hybridy predošlej generácie. Čas 
dozrievania sa nachádza v polovici FAO 300 – 400. 

400‑KA SO STABIlNOU 
VÝKONNOSŤOU

p9537

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

Stanislav Bachratý – agronóm, PVOD 
Bíňovce

Hybrid P9537 pestujeme už druhú sezónu. Momentálne zber ešte nie je ukončený, ale úroda sa pohybuje 
okolo 11t/ha a aktuálna  zberová vlhkosť je od 14,5 % do 15,5 %.V porovnaní s okolím sme s týmto 
výsledkom veľmi spokojní a plánujeme tento hybrid pestovať aj ďaľšiu sezónu.
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dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu

vysoKá  
Úrodnosť

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

290 g – 350 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16

16

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

34 – 36

Výsevok

66 – 80 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 8

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 9

1 = najnižší, 9 = najvyšší

•	 Najpredávanejší zrnový hybrid na Slovensku za roky 2014 – 2016 
(zdroj: Kleffmann).

•	 Široko adaptabilný hybrid so stabilným výnosom. Poskytuje pesto-
vateľom možnosť dopestovať na prevádzkových plochách výnosy 
zrna 10 – 11 t/ha.

•	 Dozrieva na zelenom steble, čo mu umožňuje lepšie zvládať streso-
vé podmienky. Má silné steblo a koreňový systém a dobrý zdravot-
ný stav.

•	 Prináša vynikajúcu úrodu aj v mokrých rokoch. 

•	 Má dobrú schopnosť odolávať teplotnému stresu, v roku 2015 
prekonal horúce júlové a augustové obdobie s najväčším počtom 
zelených listov, preto mu zostala dostatočná asimilačná plocha pre 
naplnenie zŕn.

•	 V ponuke aj jeho waxy verzia P9718E, registrovaná na Slovensku 
v roku 2014 s priemernou úrodou počas ŠOS 10,23 t/ha.

3 Výborná adaptabilita pestova-
teľským podmienakm

3 Silný stay-green efekt

3 Stabilné úrody aj v klimaticky 
náročných rokoch 

pr37n01
AKO V NÁZVE, TAK AJ V ÚRODE – 
NO. 1

Ing. Jozef Štefanka – agronóm, 
Šľachtiteľská stanica Horná Streda

Tento rok sme sa rozhodli už po siedmy krát pre kukuricu PR37N01 od spoločnosti Pioneer. Jej veľkou 
prednosťou sú vyrovnané výnosy aj v suchých rokoch a dobrá zberovú vlhkosť. (na fotke vľavo). Zároveň 
testujeme nový hybrid P9757, ako vidieť klasy sú o niečo vyššie nasadené, a aj výška rastliny je o niečo 
vyššia, uvidíme po zbere (na fotke vpravo).

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT
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rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu

vysoKá ÚrodA

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

290 g – 350 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16 – 18

16 – 18

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

35 – 42

Výsevok

66 – 76 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 8

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 8

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Mimoriadna stabilita úrod

3 Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna

3 Dobrá adaptabilita kontinentál-
nym podmienkam

•	 Nový hybrid s označením kvality Optimum® AQUAmax® registrova-
ný v 2018 v Maďarsku prináša okrem navýšenia úrod v normálnych 
a stresových podmienkach aj zlepšenie stability úrod.

•	 P9874 je za roky 2015 – 2017 úrodovo najstabilnejším hybridom 
v šľachtiteľských pokusoch Pioneer Hi-Bred. Vyššie prírastky úrod 
ukázal najmä v suchších podmienkach.

•	 Je to stredne vysoký hybrid so stredne až nižšie nasadenými šúľka-
mi a výbornou pevnosťou stebla.

•	 Kontinentálne šľachtenie – veľmi dobre toleruje suchšie pod-
mienky.

•	 Rýchly Dry down – uvoľňovanie vody zo zrna.

•	 Dosahuje úrodovú úroveň neskorších hybridov, ale pri nižšej zbero-
vej vlhkosti.

NOVÁ ÚROVEŇ STABIlITY ÚROD

p9874
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vysoKá ÚrodA

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

290 g – 350 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16

16

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

34 – 36

Výsevok

66 – 72 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 8

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Stabilne úrodný zrnový hybrid

3 Dobre toleruje teplo a sucho

3 Dobrý zdravotný stav rastlín 
i zrna

•	 Zrnový hybrid s najvyšším úrodovým potenciálom v rámci skupiny 
FAO 400. Pre jeho výnimočné úrodové výsledky naprieč rozličným 
klimatickým podmienkam získal označenie Optimum® AQUAmax®. 

•	 Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy 
vrátane Slovenska – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých 
teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Počas vzchádzania 
dokáže tolerovať suché podmienky.

•	 Momentálne jeden z najvýznamnejších hybridov stredne neskorej 
skupiny.

•	 Typický generatívny typ rastliny – kompaktné, nižšie rastliny.

•	 Poskytuje pekné veľké šúľky. Vysoká HTZ. Zrno je čisté – výborný 
zdravotný stav a odolnosť na fuzariózy.

•	 Preferuje a toleruje vyššie teploty počas kvitnutia. Má skoré kvit-
nutie a excelentné uvoľňovanie vody.

•	 Odporúčame ho pestovať ako nosný zrnový hybrid v KVO a teplej-
ších oblastiach RVO.

NAPROGRAMOVANÝ NA TOP 
VÝNOS

p9903

Alexander Szanyi – agronóm Agroces spol.s r.o. Cestice

S firmou Pioneer máme už viac rokov nadštandardnú spoluprácu, čo sa odzrkadľuje aj v zastúpení 
ich hybridov kukurice na našom podniku. Výber hybridov prispôsobujeme našim požiadavkám podľa 
dosahovaných výsledkov na bežných plochách. Opierame sa aj o výsledky poloprevádzkových pokusov, 
ktoré na našom podniku dlhodobo robíme. Každoročne tak máme možnosť pre naše podmienky vybrať 
najlepšie novinky z ich portfólia. Našimi nosnými materiálmi sú P0023, P9903 ako aj P9241.

ToP HYBRiD

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu
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Ing. Peter Ondrášek – riaditeľ, PD Radošinka V.Ripňany 

Kukuricu P9903 FAO 400 sme sa rozhodli pestovať pre jej odolnosť voči suchu, dobre znáša aj vyššie 
teploty počas kvitnutia a má najvyšší úrodový potenciál v rámci skupiny Optimum AQUAmax FAO 400.

Ing. Molnár Ernest SHR – Klúčovec

Hybridy Pioneer v mojom pestovaní zaberajú 100 % plochy zrnovej kukurice, čo pestujem na výmere 
120 ha. Hybridy vyberám spolu s promotérom firmy Pioneer a skúsime si vybrať také hybridy, ktoré sú 
vhodné na moje pôdne a klimatické podmienky. Na tento rok sme vybrali hybridy P9241 AQ a P9903 
AQ tak, aby som mohol po jednom hybride bezpečne zasiať pšenicu a hľadeli sme aj na vlhkosti počas 
žatvy.
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vysoKá ÚrodA

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

320 g – 380 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16 – 18

16 – 18

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

38 – 42

Výsevok

66 – 72 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 8

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 7

Stay green 8

1 = najnižší, 9 = najvyšší

•	 Zrnový hybrid s veľmi vysokým výnosom zrna a dobrým zdravot-
ným stavom šúľkov. Pre jeho výnimočné úrodové výsledky naprieč 
rozličným klimatickým podmienkam získal označenie Optimum® 
AQUAmax®.

•	 Jeden za najpestovanejších hybridov na Slovensku v roku 2018 
(zdroj: Kleffmann).

•	 Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy 
vrátane Slovenska – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých 
teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Počas vzchádzania 
dokáže tolerovať suché podmienky.

•	 Vo svojej FAO skupine (400 – 450) má v porovnaní s inými hybridmi 
rýchlejšie uvoľňovanie vody zo zrna.

•	 Erektoidné postavenie listov, typicky generatívny typ kompaktnej-
šej rastliny, stredne až nižšie nasadený šúľok, zdravé klasy. Liste-
ne sú dlhé, kompletne uzatvárajú šúľok.

REKORDNÁ ÚRODNOSŤ, DOBRÁ 
PRISPÔSOBIVOSŤ

3 Mimoriadne obľúbený pestova-
teľmi

3 Dobre toleruje teplo a sucho

3 Vynikajúce úrody zdravého zrna, 
zdravé rastliny

p0023

Ing. Alexander Palagyi, konateľ
AT Zemplín spol. s r.o. Kazimír

V našom poľnohospodárskom podniku pestujeme kukuricu iba na zrno a to na výmere 480 ha. 
Celá výmera kukurice sú hybridy od firmy Pioneer. S touto firmou úzko spolupracujeme už 11 rokov, 
posledných 5 rokov pestujeme iba ich materiály. Na neustále otepľovanie sme zareagovali orientáciou 
na technológiu Optimum Aquamax, ktorá sa nám v teplých a suchých ročníkoch plne osvedčila. 
Dokazujú to aj dosiahnuté úrody u týchto materiálov, keď na parcele o výmere 104 ha u hybridu P9903 
sme dosiahli úrodu 12,8 t/ha. Najväčie výmery zaberajú hybridy P9241, P9903, P9537 a P0023. Okrem 
veľmi dobrých úrod u týchto materiálov oceňujeme u nich výborné zberové vlhkosti a dobrý zdravotný 
stav šúľkov.

ToP HYBRiD

vyniKAjÚci 
počiATočný rAsT

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu
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•	 Nový univerzálny hybrid registrovaný 
v roku 2017.

•	 Počas registračných skúšok prekonal 
spolu s ďalšími Pioneer hybridmi ostat-
né konkurenčné hybridy a dali najvyššie 
výnosy v skúšanej skupine.

•	 Veľmi dobre sa vyrovnáva s rôznymi 
podmienkami pestovania.

•	 Jeho prednosťou je výborná plasticita 
a dobrý výnos hmoty aj zrna aj v such-
ších ročníkoch.

•	 Pri zbere na siláž dosahuje veľmi dobré 
výnosy zelenej hmoty a dobrú kvalitu 
siláže s vysokým podielom zrna.

SUCHO PREŇ NIE JE PREKÁžKA

p0074

PD Jahodná – Ing. Brezovsky Oskár – agronóm

Na našom podniku sa kukurica pestuje na výmere okolo 170 ha. Hybridy Pioneer pestujeme na výmere 
60 ha. Už druhý rok pestujeme hybridy P9903 AQ a P0023 AQ. Sme veľmi spokojní s týmito hybridmi, 
nakoľko zabezpečujú stabilnú úrodu v každom počasí. Pozorne sledujeme výsledky pokusov a podľa 
toho vyberáme hybridy vhodné na naše podmienky.

vysoKá ÚrodA 
siLážnej hmoTy

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA

dobrá ToLerAnciA  
K dLhoTrvAjÚcemu 

suchu

Pioneer hybrid

Pioneer hybrid
Pioneer hybrid

Priemer pokusu
Priemer kontrol

Oscarro
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ÚKSÚP, štátne registračné skúšky, kukurica na zrno
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hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

295 g – 340 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

14 – 16

14 – 16

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

38 – 40

Výsevok

65 – 70 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 7

Uvoľňovanie vody zo zrna 7

Výška rastlín 7

Tolerancia sucha 8

Stay green 7

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Mimoriadne obľúbený pestova-
teľmi

3 Dobre toleruje teplo a sucho

3 Vynikajúce úrody zdravého zrna, 
zdravé rastliny

•	 Veľmi obľúbený neskorý zrnový hybrid.

•	 Bol predstavený už v roku 2014 a stretol sa s vysokým dopytom od 
farmárov. V tom istom roku presvedčil svojou produkciou silných, dobre 
naliatych klasov s výnimočným zdravotným stavom zŕn aj napriek pod-
mienkam, ktoré boli priaznivé pre rozvoj fuzarióz na klasoch.

•	 V KVO pestovatelia vedia s týmto hybridom dosahovať 13 t/ha 
úrody na bežných plochách.

•	 Pre jeho výnimočné úrodové výsled-
ky napriek rozličným klimatickým 
podmienkam získal označenie Opti-
mum® AQUAmax®.

•	 Má priaznivé agronomické vlastnosti 
– silné steblo a koreňovú sústavu. Má 
veľmi atraktívnu, silnú stavbu rastliny.

•	 Klasy sú pekné, zaujmú typicky oran-
žovou farbou korunky zrna.

MAXIMÁlNY VÝNOS NEZÁVISlE 
OD POčASIA!

p9911

vysoKá ÚrodA

Agrodružstvo Kameničná – Ing. Lőrincz 
Tibor, MBA – hlavný agronóm

Ing. Martin Pilčík – Agronóm,  
Agrospol 5TM. s. r. o
P9911 je velmi dobrý hybrid, ktorý je 
vhodný do našich podmienok. Vysoké 
steblo je pevné a neláme sa. Má krásne 
veľké šúľky. Veľmi na ňom oceňujem 
dobrý zdravotný stav.

Kukurica na našom podniku zaberá značne veľkú výmeru 
z ornej pôdy. Pestujeme ju na výmere 1046 ha, z toho 
886 ha na zrno a 160 ha na siláž. Zo zrnového segmentu 
hybridy Pioneer zaberajú 363 ha, čo činí 42 %. Na tento 
rok sme vybrali tie najvýkonnejšie hybridy firmy Pioneer 
a to hybrid P9911 AQ, P9903 AQ a P9241 AQ, čiže v každej 
skorostnej skupine máme zastúpenie. S hybridom P9911 AQ 
sme aj v minulých rokoch boli spokojní, preto tento hybrid 
pestujeme na značnej výmere – na 170 ha.

dobrá ToLerAnciA  
K suchu

rýchLe uvoľŇovAnie 
vody zo zrnA
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dobrá ToLerAnciA  
K suchu

vysoKá ÚrodA

hmotnosť  
tisíc zŕn 

(hTz)

320 g – 380 g

počet radov zŕn 
po obvode 

šúľku

16 – 18

16 – 18

počet zŕn 
v jednom rade 

na šúľku

39 – 42

Výsevok

65 – 70 tisíc rastlín/ha

Vlastnosti

Úroda zrna 9

Úroda silážnej hmoty 8

Uvoľňovanie vody zo zrna 8

Výška rastlín 8

Tolerancia sucha 8

Stay green 8

1 = najnižší, 9 = najvyšší

3 Vysoké úrody za každých 
podmienok

3 Dobrá tolerancia teplých 
a suchých podmienok

3 Výborné zberové vlhkosti

•	 Veľmi známy a žiadaný zrnový hybrid vďaka svojim výborným a sta-
bilným výsledkom v pestovateľskej praxi.

•	 Je schopný priniesť rekordnú úrodu tak v suchom, ako aj v mokrom 
roku, preto označenie Optimum® AQUAmax® získal plným právom.

•	 Známy pod prezývkou „elephant – slon“ pre jeho vysoký vzrast 
a obrovské šúľky!

•	 Typický hybrid dozrievajúci na zelenom steble – táto skutočnosť 
a tiež otvárajúce sa obalové listene šúľkov zabezpečujú rýchle 
odovzdanie vody.

•	 Je ľahké ho rozpoznať na poli vďaka nápadne veľkým šúľkom 
a atraktívnej stavbe vysokej rastliny.

•	 Napriek neskorej zrelosti veľmi dobre uvoľňuje vodu a preto je 
vhodný ako nosný hybrid v južnej časti KVO.

HVIEZDA NA KAžDOM POlI

p0216

dozrievAnie nA 
zeLenej sTonKe

Ing. Štefan Tóth

Aj keď už nie som aktívny v oblasti osivárstva, stále sa zaujímam o novinky a trendy. Teším sa z nových 
hybridov Pioneer šľachtených do našich podmienok, ktorým sa tu darí mimoriadne dobre. Touto cestou 
pozdravujem kamarátov poľnohospodárov.
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siLáž fAo 550

siLáž fAo 480
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•	 Spája v sebe najvyššiu 
úrodu suchej hmoty (t/ha) 
s vysokou úrodou silážnej 
energie (NEL – MJ/ha).

•	 Siláž s vysokým obsahom 
bielkovín.

•	 Rastliny sú vysoké, bohato 
olistené s nižšie nasade-
ným hrubým šúľkom. Dob-
rý stay green efekt listov aj 
stebla.

•	 Neodprúčame neskorú 
sejbu.

NOVÁ CORAlBA – MAXIMÁlNA 
SIlÁžNA ENERGIA

p0725

3 Výborná ekonomika výroby 
silážnej energie

3 Siláž pre zvieratá i bioplyn

•	 Nový silážny hybrid v neskorej skorostnej skupine.

•	 Skoršia alternatíva hybridov P0725 
alebo PR34Y02. Ideálny pre lepšie 
rozloženie zberu silážnej kukurice.

•	 Poskytuje vysoké úrody kvalitnej 
hmoty s nižším obsahom vlákniny, 
vysokým obsahom škrobu a vyso-
kým podielom stráviteľnej organic-
kej hmoty. Vďaka tomu je vhodnou 
voľbou pre efektívnu výrobu energie 
rovnako pre kŕmne účely, takisto aj 
pre bioplynové stanice.

ENERGETICKÁ SIlÁž

p0349
vysoKá ÚrodA 

siLážnej hmoTy
dobrá ToLerAnciA  

K suchu
vysoKý obsAh 

siLážnej enerGie 

Oficiálne silážne pokusy (lSV) 2017, Nemecko, 
Baden-Württemberg, neskorá skupina
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•	 Nový silážny hybrid s mimoriadnymi úrodami a výbornou kvalitou 
silážnej hmoty.

•	 Tvorí veľké šúľky, ktoré zabezpečujú vysoký obsah škrobu v krmive.

•	 Veľmi dobrý zdravotný stav = zdravé krmivo.

•	 Odporúčame aj pre bioplynové stanice!

NOVÁ KRÁĽOVNÁ SIlÁžE

p1535

•	 Hybrid s výbornou úrodou siláže a obsahom energie (škrobu).

•	 Veľmi obľúbený hybrid medzi pestovateľmi.

•	 Prekonáva porovnateľné konkurenčné hybridy v úrode aj energetic-
kom využití siláže (NEL – MJ/ha).

•	 Vyznačuje sa nízkym % ADF a dobrou stráviteľnosťou. Má vysoký 
obsah bielkovín.

VíŤAZ V OBSAHU ENERGIE 
A STRÁVITEĽNOSTI

pr34y02

Ing. Štefan Škandík – agronóm, 
PD Radošinka V. Ripňany 
Nosným silážnym hybridom tento rok bola 
P0725 AQ s úrodou zelenej hmoty  
55,6 t/ha. Ale ako vidieť z fotografie, 
veľmi nás zaujal silážny hybrid P1535 AQ 
pre svoju robustnú stavbu rastlín, ako aj 
veľké 20 radové klasy, čo je na silážnu 
kukuricu unikát.

Ing. Ján Takáč – Agronóm, Družstvo 
Agrospol Boľkovce 
PR34Y02 je nosným hybridom nášho 
silažného programu. Dosahuje najvyššie 
výsledky úrod aj pri sušine 38 – 39 %, 
46 t z hektára. Pri výrobe bioplynu 
s ním dosahujeme najvyššiu výnosnosť 
bioplynu.

PPD Trhové Mýto – Ing. Németh Jozef – hlavný agronóm,  
Radimák Ladislav – agronóm
V pestovaní kukurice na našom podniku prevažuje pestovanie silážnej kuku-
rice pre potrebu živočíšnej výroby a pre potrebu bioplynovej stanice. Hybridy 
Pioneer v tomto segmente predstavujú 75 %, na výmere 230 ha. Pestujeme 
hybrid PR34Y02 na výmere 170 ha a tento rok sme skúšali aj hybrid P0725 AQ. 
Hybrid PR34Y02 nám dal úrodu 47 t/ha ale hybrid P0725 AQ 57 t/ha. Sme spo-
kojní s obidvoma hybridmi a plánujeme pokračovať v pestovaní týchto hybridov

dozrievAnie nA 
zeLenej sTonKe

vysoKý obsAh 
siLážnej enerGie 

bi
op

ly
n

odporÚčAme

dozrievAnie nA 
zeLenej sTonKe

vysoKý obsAh 
siLážnej enerGie 
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Poloprevádzkový pokus PD Okoč-Sokolec 2018

V pokuse bolo celkovo 31 hybridov, vybrané prvé dva najúrodnejšie!

Priemer pokusu 
51,32 t/ha
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siLážne inoKuLAnTy

ŠPIčKOVÉ TECHNOlóGIE

nutrivail feed Technology – Rýchlejšia prístupnosť 
a celkovo vyššia stráviteľnosť vlákniny a iných živín 
(špecifické kmene baktérií Lactobacillus buchneri 
produkujú enzýmy rozkladajúce vlákninu).

rapid react Aerobic stability – Rýchlejšia a efek-
tívnejšia výroba siláže. Aeróbna stabilita siláže 
už za 7 dní. Minimalizácia strát sušiny, eliminácia 
zahrievania.

PRODUKTY:
Kukuričná siláž 11CFT

•	 Zvyšuje stráviteľnosť vlákniny
•	 Predlžuje aeróbnu stabilitu siláž-

nej steny po jej otvorení kmeňom 
baktérií Lactobacillus casei 

11C33 Kombi
•	 Účinne riadi fermentáciu 

a zvyšuje výkonnosť zvierat
•	 Stabilizuje siláž a znižuje rizi-

ko prekvasenia

Siláž na výrobu 
bioplynu

11CH4 
•	 Zvyšuje aeróbnu stabilitu siláže
•	 Zvyšuje odbúrateľnosť vlák-

niny
•	 Zvyšuje a urýchľuje produkciu 

bioplynu

Lucernová senáž 11AFT 
•	 Zvyšuje energetickú hodnotu 

krmiva zvýšenou stráviteľnos-
ťou vlákniny

•	 Predlžuje aeróbnu stabilitu 
senáže

•	 Rýchlou acidifikáciou uchová-
va živiny, redukuje degradáciu 
bielkovín

11H50
•	 Zrýchľuje fermentáciu a vý-

znamne znižuje degradáciu 
bielkovín

•	 Zvyšuje konzerváciu živín
•	 Zvyšuje energetickú hodnotu 

senáže

Senáž z tráv 
a obilnín

11GFT
•	 Zlepšuje stráviteľnosť vlákni-

ny a tým energetickú hodnotu 
krmiva

•	 Rýchla úprava pH zvyšuje kvali-
tu senáže

•	 Predlžuje aeróbnu stabilitu senáže

11G22 Kombi
•	 Riadi a stabilizuje fermentáciu
•	 Rýchlo znižuje pH a optima-

lizuje pomery organických 
kyselín

•	 Znižuje zahrievanie a straty 
energie

Lucernové seno 1155
•	 Bráni tvorbe plesní
•	 Umožňuje skorší zber, čím 

si seno zachová vyšší obsah 
bielkovín a vyššiu výživnú 
hodnotu

nutrivail®
FEED  T ECHNOLO GY

nutrivail®
FEED  T ECHNOLO GY

nutrivail®
FEED  T ECHNOLO GY

nutrivail®
FEED  T ECHNOLO GY

RAPID REACT®

A E R O B I C  STA B I L I T Y

RAPID REACT®

A E R O B I C  STA B I L I T Y

RAPID REACT®

A E R O B I C  STA B I L I T Y
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TechnoLÓGiA v KAždom zrnKu

p9415 
p9241

p0023
p9911

p63Le113
p64Le25
p64Le99
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chArAKTerisTiKA hybridov sLnečnice

Technológia Hybrid
Skorosť Odolnosť voči plesni 

slnečnicovej Výška 
rastliny*

Sklon 
úboru 
fyziol. 
zrelosť

Odporúčaná 
hustota 

rastlín tis./haSkupina 
skorosti RM rasa gén

Express®

Normálny typ oleja

P62LE122 veľmi skorá 39 304, 334, 
710 PL6/PL2 6 previsnutý 68 – 72

P63LE113 skorá 41 334, 710, 
714

PL6/PL2/
PL8 5 polo-

previsnutý 65 – 70

P64LE25 stredne 
skorá 43 714 PL6/PL2/

PL8 7 polo-
previsnutý 65

P64LE99 stredne 
neskorá 47 714 PL6/PL2/

PL8 6 polo-
previsnutý 60 – 65

High-Oleic hybridy

P64HE01 skorá 41 304, 334, 
710 PL6/PL2 5 polo-

previsnutý 65 – 70

P64HE133 stredne 
skorá 43 714 PL6/PL2/

PL8 6 polo-
previsnutý 60 – 65

P64HE118 stredne 
skorá 43 714 PL6/PL8 6 polo-

previsnutý 60 – 65

Clearfield Plus®

Normálny typ oleja

P64LP130 stredne 
skorá 43 714 PL6/PL8 6 polo-

previsnutý 60 – 65

Konvenčná

Normálny typ oleja

P63LL06 stredne 
skorá 42 304, 334, 

710 PL6/PL2 5 polo-
previsnutý 60 – 65

Drobnosemenný hybrid s nízkym obsahom oleja

P64BB01 stredne 
skorá 42 304, 334, 

710 PL6/PL2 5 polo-
previsnutý 60

* 5 – nízka, 6 – stredne vysoká, 7 – vysoká 
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vysoKá ÚrodA herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

Bezpečné a efektívne pestovanie slnečnice 
s hybridmi Pioneer Protector® Odporúčaná hustota 

68 – 72 tisíc rastlín/ha

3 Stabilita a výkon 

3 Výborný zdravotný stav

3 Vysoký obsah oleja

3 Suchovzdornosť 

ZÁRAZA

Tolerancia voči chorobám

Phomopsis 6

Sclerotinia – stonka 6

Sclerotinia – úbor 6

Verticilium 7

•	 Veľmi skorý hybrid s herbicídnou toleranciou ExpressSun®. V rámci 
svojej skorosti je to jeden z najvýkonnejších hybridov. 

•	 Tvorí nižšie až stredne vysoké rastliny s dobrou toleranciou voči 
všetkým dôležitým chorobám slnečnice. 

•	 Sklon úboru v čase od nalievania nažiek až po fyziologickú zrelosť 
je previsnutý. To poskytuje lepšiu ochranu proti priamemu slnku, 
vďaka čomu sa zmierňuje teplotný stres pre rastliny a dochádza 
k efektívnejšiemu transportu asimilátov do nažiek. Zároveň takto 
postavené úbory lepšie chránia porast pred poškodením vtákmi.

NAJSKORŠí

p62Le122

ZÁRAZA

p64he133
p64he118
p64Lp130

p62Le122
p63Le113
p64Le25
p64Le99
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vysoKá ÚrodA herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

•	 Skorý až stredne skorý hybrid s normálnym typom oleja, herbicíd-
nou toleranciou ExpressSun® a vysokou úrodnosťou.

•	 Vyznačuje sa dobrými agronomickými vlastnosťami. Má silnú ston-
ku a korene, nie je náchylný k nakláňaniu.

•	 Rastliny svojou výškou patria medzi nižšie hybridy, preto je vhod-
ný aj pre konvenčné samochodné postrekovače s nižšou svetlou 
výškou!

•	 Tolerancia voči hubových chorobám – sivej škvrnitosti slnečnice 
(Phomopsis) a bielej hnilobe koreňového krčku a úboru (Scleroti-
nia) je dobrá.

•	 Hybrid s génom PL8 s rezistenciou voči všetkým rozšíreným rasám 
plesne slnečnicovej 100, 300, 700, 710, 730, vrátane novej rasy 
714. Vďaka tomu získal označenie Protector® Plasmopara a môže 
sa bezpečne pestovať na miestach s rizikom výskytu plesne slneč-
nicovej.

SKORÝ A OlEJNATÝ EXPRESS

Hybrid disponuje vysokou 
toleranciou voči herbicídu, 
čo umožňuje pestovateľom 
efektívnu a bezpečnú kontro-
lu zaburinenia aj v prípade TM 
aplikácie herbicídu  express® 
50 sx a herbicídu proti trávo-
vitým burinám.

Odporúčaná hustota 

65 – 70 tisíc rastlín/ha

Tolerancia voči chorobám

Phomopsis 7

Sclerotinia – stonka 6

Sclerotinia – úbor 6

Verticilium 7

ZÁRAZA

3 Skorosť a olejnatosť

3 Nižší vzrast 

3 Tolerancia voči chorobám

p63Le113

Ing. Ľubor Paulen – SHR, Malé Bedzany
 
Tento rok som sa rozhodol pre slnečnicu P63LE113 od firmy Pioneer, je to skorý a olejnatý Express. 
Zaujala ma najskoršia slnečnica z ponuky a to z dôvodu čo najskoršieho zberu , slušného výnosu, nízkej 
zberovej vlhkosti bez použitia desikácie, pričom úroda bola najlepšia za posledné tri roky.
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vysoKá ÚrodA herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

Tolerancia voči chorobám

Phomopsis 7

Sclerotinia – stonka 6

Sclerotinia – úbor 7

Verticilium 8

Odporúčaná hustota 

65 tisíc rastlín/ha

Hybrid disponuje vysokou 
toleranciou voči herbicídu, 
čo umožňuje pestovateľom 
efektívnu a bezpečnú kontro-
lu zaburinenia aj v prípade TM 
aplikácie herbicídu  express® 
50 sx a herbicídu proti trávo-
vitým burinám.

3 Stabilita a výkon 

3 Výborný zdravotný stav

3 Vysoký obsah oleja

3 Suchovzdornosť 

•	 Stredne skorý hybrid s herbicídnou toleranciou ExpressSun® s vy-
sokými výnosmi v šľachtiteľských a poloprevádzkových pokusoch.

•	 Svoju výkonnosť dokazuje už niekoľko rokov po sebe aj v pestova-
teľskej praxi. Dokáže sa veľmi dobre vyrovnať s rôznymi poveter-
nostnými podmienkami, čím prináša stabilitu úrod aj v klimaticky 
náročných rokoch.

•	 Má dobrú suchovzdornosť a preto je ideálnou voľbou pre suché 
pestovateľské oblasti.

•	 LE25 má veľmi dobrý zdravotný stav. Je mimoriadne odolný voči 
napadnutiu hubami sivej škvrnitosti slnečnice (Phomopsis) a úbor 
je odolný proti hubám bielej hniloby (Sclerotinia).

•	 Hybrid s génom PL8 s rezistenciou voči všetkým rozšíreným rasám 
plesne slnečnicovej 100, 300, 700, 710, 730, vrátane novej rasy 714.

•	 Sklon úboru vo fyziologickej zrelosti je poloprevisnutý.

•	 Hybrid disponuje vysokou olejnatosťou semien. 

EXPRESS ESO

p64Le25

ZÁRAZA

Juraj Okolenský – SHR, Veľká Čalomija

Hybrid slnečnice P64LE25 pestujeme pár rokov 
a sme s ním spokojní.
Podáva vysoký výkon aj v našich suchých 
podmienkach s vysokým deficitom zrážok. Tento 
rok (2018) sme s ním na celej osiatej ploche 
dosiahli úrodu 3,9 t/ha v čistom. 

Ing. Martin Cipka – agronóm Topagro, spol s r. o., 
Ruskovce
Tento rok sme sa rozhodli pre expresovú slnečnicu 
P64LE25 od spoločnosti Pioneer. Hlavným dôvodom 
bola likvidácia pichliača na pestovaných plochách 
expressnou technológiou DuPont ExpressSun a tak-
tiež tým, že vyniká suchovzdornosťou a  je odolná 
proti napadnutiu hubami sivej a bielej hniloby. Zber 
bol bez desikácie na prevažne ľahkých pôdach pod 
horami, pričom s úrodou sme boli spokojní.
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vysoKá ÚrodA herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

Tolerancia voči chorobám

Phomopsis 8

Sclerotinia – stonka 6

Sclerotinia – úbor 7

Verticilium 8

Odporúčaná hustota 

65 – 70 tisíc rastlín/ha

•	 Stredne neskorý hybrid s normálnym typom oleja a  herbicídnou 
toleranciou ExpressSun®.

•	 Podobne ako hybrid LE25 má hybrid LE99 výbornú úrodnosť 
so zdokonalenými hospodárskymi vlastnosťami, ako vyššiu tole-
ranciu voči chorobám, nižšiu výšku rastlín a vyššiu odolnosť k po-
liehaniu.

•	 Má výbornú toleranciu voči bielej hnilobe koreňového krčku a úbo-
ru (Sclerotinia) a veľmi dobrú toleranciu k sivej škrvrnitosti slnečni-
ce (Phomopsis) a čiernej škvrnitosti stoniek slnečnice (Phoma).

•	 LE99 je stay-green typom hybridu ponechávajúci si zelenú listovú 
plochu a tým zabezpečí výborný výkon a dobre naliate nažky aj 
vo veľmi suchých a teplých pestovateľských rokoch.

•	 Hybrid s génom PL8 s rezistenciou voči všetkým rozšíreným rasám 
plesne slnečnicovej 100, 300, 700, 710, 730, vrátane novej rasy 
714. 

•	 Sklon úboru vo fyziologickej zrelosti je poloprevisnutý.

EXPRESS ŠAMPIóN

Hybrid disponuje vysokou 
toleranciou voči herbicídu, 
čo umožňuje pestovateľom 
efektívnu a bezpečnú kontro-
lu zaburinenia aj v prípade TM 
aplikácie herbicídu  express® 
50 sx a herbicídu proti trávo-
vitým burinám.

3 Vysoká úroda

3 Zdravotný stav

3 Stay green typ

3 Tolerancia sucha

p64Le99

ZÁRAZA

Ing. Radomír Zubák, PD Čataj s. r. o.

Tento rok pestujeme Express slnečnicu na výmere asi 110 ha. Zamerali sme sa na Express technológiu 
od firmy Pioneer, čo považujeme za správne rozhodnutie už niekoľko sezón. Tento rok sme bojovali 
s nedostatkom zrážok tak, ako mnohí pestovatelia na trnavsku. Napriek tomu vďaka dobrej technológii 
a skorej sejbe sme pozberali na najslabšej parcele o výmere 60,8 ha úrodu 3,05 t/ha a na najlepšej 
parcele o výmere 44,2 ha úrodu 3,98 t/ha. O tom, že materiály od Pioneer sú naozaj výkonné a s dobrým 
zdravotným stavom svedčí aj fakt, že v ekologickom pestovaní sme mali hybrid P63LE113, kde sme 
dosiahli úrodu na 15ha 2,99 t/ha.
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vysoKá ÚrodA herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

Odporúčaná hustota 

60 – 65 tisíc rastlín/ha

Hybrid disponuje vysokou 
toleranciou voči herbicídu, 
čo umožňuje pestovateľom 
efektívnu a bezpečnú kontro-
lu zaburinenia aj v prípade TM 
aplikácie herbicídu  express® 
50 sx a herbicídu proti trávo-
vitým burinám.

Tolerancia voči chorobám

Phomopsis 7

Sclerotinia – stonka 7

Sclerotinia – úbor 7

Verticilium 8

3 Vysoké úrody 

3 Vysoký obsah kyseliny olejovej

3 Výborný zdravotný stav

•	 Najnovší high-oleic hybrid s výbornou úrodnosťou a vysokým ob-
sahom kyseliny olejovej s herbicídnou toleranciou ExpressSun®.

•	 V našich pokusoch priniesol suverénne najvyššiu úrodu medzi HO 
hybridmi ešte pred jeho uvedením na trh.

•	 Hybrid registrovaný aj na Slovensku v roku 2018 po dvoch rokoch 
skúšania s priemernou úrodou 105,2 % na kontrolné hybridy.

•	 Charakterizujú ho nižšie rastliny v porovnaní s P64HE118, čas 
dozrievania je rovnaký. Má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu 
aj proti lámaniu stonky.

•	 Hybrid je rezistentný voči najnovšej rase plesne slnečnicovej 714 
vrátane rás 100, 300, 700, 710, 730, preto získal označenie Pro-
tector®. Môže sa bezpečne pestovať na miestach s rizikom výskytu 
plesne slnečnicovej!

•	 Tolerancia voči hubovým chorobám – sivej škvrnitosti slnečnice 
(Phomopsis) a bielej hnilobe stonky a úboru (Sclerotinia) je dobrá.

•	 Hybrid má rezistenciu proti záraze – rase E.

•	 Pre dosiahnutie vysokej hladiny kyseliny olejovej odporúčame 
dodržať aspoň 100 m izolačnú vzdialenosť od tradičných hybridov 
slnečnice.

HIGH‑OlEIC HVIEZDA

p64he133

Výborný zdravotný stav dáva predpoklad 
vysokých výnosov.
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SKORÝ ÚRODNÝ HYBRID

Odporúčaná hustota 

60 – 70 tisíc rastlín/ha

3 Skorosť a úrodnosť

3 Zdravotný stav

3 Stabilný obsah kyseliny olejovej
•	 Skorý úrodný hybrid s výbornou úrodnosťou a vysokým obsahom 

kyseliny olejovej.

•	 Herbicídna tolerancia ExpressSun®.

•	 Najskorší HO hybrid nižšieho vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou 
proti poliehaniu a lámaniu stoniek.

•	 HE01 má dobrý zdravotný stav s vysokou toleranciou proti choro-
bám slnečnice.

•	 Umožňuje skorý zber bez potreby desikácie.

•	 Odporúčame dodržať izolačnú vzdialenosť 100 m od tradičných 
hybridov slnečnice.

p64he01

•	 Stredne skorý hybrid s výbornou úrodnosťou a vysokým obsahom 
kyseliny olejovej (nad 92 %). Herbicídna tolerancia ExpressSun®.

•	 V posledných rokoch je to najvýnosnejší hybrid v HO segmente. 
Odporúčame ho všetkým pestovateľom HO slnečnice pre jeho 
vysokú úrodnosť a vynikajúci zdravotný stav, ktorý je základom pre 
výnosné pestovanie slnečnice.

•	 Hybrid má dobrú toleranciu voči hubovým chorobám – sivej škvrni-
tosti aj bielej hnilobe slnečnice.

•	 Je rezistentný voči najnovšej rase plesne slnečnicovej, preto získal 
certifikát Protector®.

•	 Odporúčame dodržať izolačnú vzdialenosť 100 m od tradičných 
hybridov slnečnice.

VÝKONNÝ HIGH‑OlEIC EXPRESS

Odporúčaná hustota 

60 – 65 tisíc rastlín/ha

3 Vysoká úroda

3 Zdravotný stav

3 Stabilný vysoký obsah kyseliny 
olejovej

p64he118

herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť
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•	 Jediný hybrid slnečnice bez herbi-
cídnej rezistencie v našej ponuke.

•	 Veľmi dobre adaptabilný prostrediu, 
preto poskytuje dobré výsledky aj 
na slabších pôdach.

•	 Pevnosť koreňovej sústavy a stonky 
má výnimočne vysokú.

•	 Rastliny sú nízke – P63LL06 je na-
nižší z ponuky Pioneer.

•	 BB01 je hybrid s menšími bielymi nažkami so sivočiernymi pruhmi.

•	 Nízky obsah oleja (priemer 36 %) ho predurčuje na hodnotné 
krmivo pre domáce vtáctvo.

•	 Vegetačné obdobie v normálnej sezóne až do fyziologickej zre-
losti trvá 112 – 114 dní.

•	 Výška rastliny je stredná, orientácia úboru poloprevisnutá, tvar 
úboru mierne konvexný.

•	 Odolný proti všetkým druhom zárazy (Orobanche), odolný proti 
rasám plesne slnečnicovej skupiny 300 a 700.

ZRODENÝ PRE 
VAŠE POlE

DOBRÁ ÚRODA 
NA PÁSIKAVOM POlI

p63LL06 p64bb01

Odporúčaná hustota 

60 – 65 tisíc rastlín/ha

•	 Najnovší Pioneer hybrid s normálnym typom oleja pre produkčný 
systém Clearfield®Plus.

•	 Má dobrú suchovzdornosť, je ideálnou IMI slnečnicou pre suché 
pestovateľské oblasti.

•	 Vyniká zdravotným stavom – je odolný proti napadnutiu hubami 
sivej škvrnitosti slnečnice a bielej hniloby slnečnice.

•	 Hybrid s génom PL8 s rezistenciou voči všetkým rozšíreným rasám 
plesne slnečnicovej.

•	 Sklon úboru vo fyzilogickej zrelosti je poloprevisnutý.

•	 Technológia Clearfield®Plus ponúka vyššiu účinnosť herbicídnej 
kontroly a umožňuje bezpečné pestovanie slnečnice.

VYŠŠIA OCHRANA – VYŠŠí VÝNOS 3 Vyborné úrody

3 Suchovzdornosť

3 Výborný zdravotný stav

p64Lp130

vysoKá ÚrodA

vysoKá ÚrodA vysoKá ÚrodA

herbicídnA 
ToLerAnciA

výborná 
oLejnATosť

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám

výborná ToLerAnciA 
voči chorobám
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