
2016
kompa s



Nové iNovácie priNášajú lepšiu úrodu kukurice Na poliach  
postihNutých suchom (iNg. marek jakubec)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

regióN juhozápadNého sloveNska -  
okresy duNajská streda a komárNo (iNg. štefaN író) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

regióN juhozápadNého sloveNska –  
západNé okresy a záhorie (iNg. rudolf turNer)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

regióN západNého sloveNska -  
okresy galaNta, šaľa, Nitra a zlaté moravce (iNg. jaroslav kukaN)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

regióN juhozápadNého sloveNska -  
okresy Nové zámky a levice (iNg. pavol kuchar) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

regióN severozápadNého sloveNska (iNg. jáN čierNy)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

regióN stredNého sloveNska (bc. štefaN tóth) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

regióN juhovýchodNého sloveNska (iNg. aNtoN mráz)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

regióN severovýchodNého sloveNska (iNg. radovaN vavrek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

obsah

Dupont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dupont .  
®,Tm,sm sú ochranné známky spoločnosti pioneer hi-bred . © 2016, phII .

slovakia.pioneer.com 3

AQUAmax

PODROBNÉ INFORMÁCIE  
O PRODUKTOCH  

OPTIMUM® AQUAMAX®

∙  Výhody produktov Optimum® 
AQUAmax®

∙  Charakteristika hybridov  
a pestovateľské rady

∙  Výsledky pokusov

∙  Agrometeorológia

aplikácia pioNeer pre vaše úspešNé 

hospodáreNie 
Na pôde slovakia.pioneer.com

aplikáciu si môžete stiahnuť pre mobil a tablet cez Google play alebo app-store .

DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. ®, TM, SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2016, PHII.



DlHoTrvajúce SucHé a exTréMne TePlé PočaSIe 
v PrIeBeHu leTnýcH MeSIacov v roku 2015 PoSTIHlo 
kukurIcu azDa najvIac z PeSTovanýcH PloDín. na 
rozDIel oD PreDcHáDzajúceHo roku BolI úroDy ku-
kurIce na MnoHýcH PolIacH PolovIčné. Prečo Bola 
úroDa oBIlnín naD očakávanIa a Práve kukurIca 
SklaMala? 
stres zo sucha je viac závislý od poveternostných vplyvov 
v porovnaní s inými abiotickými stresmi . bez zavlažovania 
sa závažnosť a frekvencia tohto stresu budú ďalej zvyšovať . 
Výber vhodných odrôd sa stane veľmi kritickým a vyžaduje 
si starostlivé zváženie všetkých dostupných informácií . Zlá 
voľba totiž už nemôže byť opravená pomocou agrotechniky 
alebo efektívnymi metodikami pestovania . odolnosť voči 
suchu predstavuje zložitý problém, pričom sucho postihuje 
plodiny rôznym spôsobom, v závislosti od geografie, nača-
sovania stresových faktorov 
v rámci každého jedinečného 
prostredia . kukurica spotrebu-
je najviac vody práve vo fáze 
kvitnutia, konkrétne vo fáze 
vyrastania samičích kvetov: 
blizien . V tom istom období je 
aj najviac citlivá na jej nedo-
statok . práve v tomto období 
a následne počas nalievania 
zŕn boli na slovensku horúčavy a suchá . sú regióny, kde 
v priebehu troch mesiacov (jún -august) skoro vôbec nena-
pršalo . Rastliny kukurice nie sú stavané na to, aby zniesli 
dlhotrvajúce viacmesačné suchá a teploty 36 ˚C trvajúce 
viac týždňov aké sú typické napr . pre afriku . kukurice pred-
časne núdzovo dozrievali, čo sa odrazilo aj na redukcii ich 
výnosu o 35 – 40 % . Nejde tu pritom nájsť jediný gén alebo 
„zázračné“ riešenie pre komplex problémov so suchom . 
V prostrediach postihovaných suchom je kriticky dôležitá 
práca agronóma, aby mohli byť dosiahnuté výsledné výko-
ny, pričom spoločnosť dupont pioneer naďalej zostáva part-
nerom pestovateľov, aby im mohla ponúkať tie najlepšie od-
porúčania v oblasti agronómie na maximalizáciu zisku a zá-
roveň na minimalizáciu vznikajúcich rizík .

voDa je Pre PeSTovaTeľov jeDnýM z najDôležITejšícH 
vSTuPnýcH zDrojov. oDolnoSť vočI SucHu Sa Do Bu-

DúcnoSTI STane Pre PoľnoHoSPoDárSke PloDIny 
kľúčovou až krITIckou vlaSTnoSťou. aký PríSTuP 
volí DuPonT PIoneer ?
sucho postihuje globálnu produktivitu poľnohospodárske-
ho rezortu viac než akýkoľvek iný typ stresu, pričom súvisia-
ce náklady sa prejavujú v celom hodnotovom reťazci a posti-
hujú poľnohospodárov, chovateľov zvierat, prepravcov 
a ďalších . dupont pioneer vyčleňuje prostriedky na výskum 
odolnosti voči suchu už vyše 50 rokov a naďalej priebežne 
realizuje výskum a vývoj zameraný na sucho . Do globálnej 
siete testovacích staníc s regulovaným stresom v súčasnosti 
patrí 8 lokalít po celých Usa (hlavne Woodland) a v Čile 
(Viluco) . V Európe je to výskumné centrum v seville, v Špa-
nielsku . Tolerancia voči suchu je riadená množstvom génov 
a je silne ovplyvnená faktormi prostredia (ako sú napríklad 
teplo, načasovanie stresu z nedostatku vody, typy pôd) . 

mnohostranný prístup dupont 
pioneer k tolerancii voči suchu 
prináša niekoľko spôsobov cie-
leného šľachtenia kukurice pro-
stredníctvom využívania súbo-
rov natívnych znakov rôznych 
genotypov kukuríc, ktoré majú 
pozitívny vplyv na odolnosť vo-
či suchu a tým aj na výnosy . 
každá vlna nových hybridov vy-

chádza z ponaučení z predchádzajúcej generácie . hybridy 
sú vyvinuté a ďalej vyberané na šľachtenie prostredníctvom 
vlastného systému spoločnosti pioneer s názvom accelera-
ted Yield Technology (aYT Tm) .
Tento systém umožňuje rýchlo skenovať a identifikovať gény 
zodpovedné za vyššiu výnosnosť a ďalšie prospešné gene-
tické znaky za suchých podmienok . Triedy vznikajúcich no-
vých produktov kukurice sa vďaka tomu každoročne vylep-
šujú . spoločnosť dupont pioneer sa odlišuje od konkurencie 
na trhu tým, že sa zaujíma o celkovú výkonnosť hybridov ku-
kurice - nielen o lepšiu výnosnosť pri deficite vlahy, ale aj 
o stabilitu za optimálnych vlahových podmienok . 

veľa PoDnIkov uzavrelo v roku 2015 kukurIce  
S PrIeMernýMI úroDaMI 4,5 – 5,5 t/ ha. exISTujú vôBec 
SucHovzDorné kukurIce, kToré By PeSTovaTeľov  
PoDržalI, PríP. IM vylePšIlI žaTevný výSleDok?

nové InovácIe PrInášajú lePšIu úroDu  
kukurIce na PolIacH PoSTIHnuTýcH SucHoM 

možno Vás prekvapím, ale áno . Existujú špeciálne sucho-
vzdorné hybridy šľachtené cielene do podmienok extrémneho 
sucha, no takéto hybridy dosahujú tam kde iné 1,5 – 2 t/ ha, 
úrodu 4 – 5 t/ ha . No ak sa tieto špeciálne hybridy dostanú 
do dobrých podmienok, ich úroda narastie len minimálne . 

Z toho je zrejmé, že šľachtenie do našich podmienok je zalo-
žené na hľadaní kompromisov . Treba hľadať prispôsobivé ge-
notypy, ktoré sú schopné priniesť stabilne uspokojivý výnos 
bez väčších zakolísaní . Naša spoločnosť uviedla na trh novú 
generáciu hybridov kukurice, vyvinutých a testovaných tak, 
aby pomáhali dosahovať lepšiu úrodu v prostrediach s obme-
dzenou vlahou, vďaka čomu majú pestovatelia minimalizova-
né riziko a maximalizovanú produktivitu a zároveň poskytli 
špičkový výnos v normálnych podmienkach . Tieto hybridy sú 
ponúkané pestovateľom pod značkou optimum® aQuamax® . 
produkty optimum® aQuamax® sú ďalším príkladom uplat-
nenia stratégie Dupont pioneer „správny hybrid na správne 
pole“, ktorá sa zameriava na optimalizáciu produktivity 
a ziskovosti našich pestovateľov . hybridy optimum® 
aQuamax® spotrebujú menej vody na vytvorenie jednotky 
úrody . bolo by však veľmi mylné domnievať sa, že tieto hybri-
dy budú počas sucha produkovať o 50 % vyššie úrody ako 
bežná kukurica . podľa našich viacročných pozorovaní vedia 
zabezpečiť o 433 kg na hektár vyššie výnosy v prostrediach 
s obmedzenou vlahou (na základe 5 203 vyhodnotených po-
kusov) s úspešnosťou 67 percent . a o 225 kg na hektár vyš-
šie výnosy v normálnych podmienkach pestovania (na zákla-
de 36 881 porovnaní) s úspešnosťou 57 percent . Z hľadiska 
výkonnosti sme zaznamenali o 5 % vyššie výnosy v prostre-
diach s nedostatkom vlahy a o 3 % vyššie výnosy v prostre-
diach s dostatkom zrážok .

MôžeTe náM PreDSTavIť, číM Sa líšIa HyBrIDy 
S PrívlaSTkoM optimum® aQuamax® oD BežnýcH  
HyBrIDov? 
hybridy kukurice optimum® aQuamax® vykazujú znaky, kto-
ré vedú k menšej spotrebe vody počas celej sezóny . Vedia 
lepšie hospodáriť s dostupnou vlahou . hybridy si tým pá-
dom aj za sucha zachovávajú vyššiu mieru fotosyntézy . Táto 

konzistentnosť môže prispieť ku konzistentnejším úrodám 
v prípade stresu . Existuje množstvo mechanizmov, ktoré pri-
spievajú k zlepšeniu odolnosti voči suchu, a sme si istí, že 
zapracúvame širokú základňu natívnych znakov, aby sme 
pestovateľom kukurice poskytli stabilné výnosy . keďže už 
lepšie chápeme, čo zlepšuje toleranciu voči suchu, šľachti-
telia kukurice môžu pre pestovateľov vyvíjať ešte lepšie 
hybridy kukurice . Takmer každý podnik má pole s náročným 
typom pôdy alebo pozemok, kde prichádza veľmi často k si-
tuácii s obmedzenou dostupnosťou vlahy . hybridom 
optimum® aQuamax® sa v priebehu vegetačného obdobia 
darí za suchých období, aj za úplného sucha . Naše odhodla-
nie zamerané na vývoj lepších hybridov kukurice je obzvlášť 
viditeľné v tomto roku, nakoľko naše hybridy optimum® 
aQuamax® boli podrobené zaťažkávacej skúške v rozsiah-
lych suchách v roku 2012, podobných ako tomu v roku 2015 .

SPoMínalI STe, že naTívne znaky zoHralI DôležITú 
úloHu PrI vývojI SucHovzDornýcH HyBrIDov 
optimum® aQuamax®. o kToré fyzIologIcké Selekčné 
krITérIá IDe?
Rôzne fyziologické vlastnosti majú rôzny význam v procese 
výberu odrôd pre toleranciu k suchu . kukurica je najviac cit-
livá na stres v reprodukčnej fáze, kedy dochádza k vyrasta-
niu samičích kvetov: blizien, opeleniu a založeniu finálneho 
počtu zŕn . Rast blizien slúži ako približná miera tempa rastu 
šúľka . Rast blizien je viac citlivý na sucho ako tvorba metli-
ny, čo spôsobuje nárast intervalu medzi kvitnutím metliny 
a objavením sa blizien . Takže tento interval (asI - anthesis 
silking interval) sa stáva dôležitým znakom rýchlosti rastu 
šúľka a rastlín počas kvitnutia . Interval sa zvyšuje počas 
sucha a je úzko spätý s výnosom zrna a mierou ozrnenia šúľ-
ka . hybridy optimum® aQuamax® boli vyberané aj na zákla-
de tohto znaku, kedy týmto genotypom vyrastajú blizny aj 
za podmienok silného stresu zo sucha, čím dochádza k syn-
chrónnemu kvitnutiu, a teda aj oveľa lepšiemu ozrneniu šúľ-
ka . Raná rýchlosť rastu a vývoja listov pri kukurici aj iných 
obilninách je spojená so zlepšením efektivity využívania vo-
dy na začiatku vegetácie . Rýchlejší vývoj listov by mal zvýšiť 

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
marek.jakubec@pioneer.com
alebo volajte 0905 703 194

Hybridy Optimum® AQUAmax® 
spotrebujú menej vody na 
vytvorenie jednotky úrody.

Dopad stresu zo sucha a tepla na 
úrodu je najviac viditeľný aborciou 
zŕn na špičke šúľka. Pri stredne 
silnom strese počas nalievania zŕn 
každým nevyvinutým prstencom 
zŕn stratíme približne 310 kg/ ha.
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účinnosť využitia vody kukuricou znížením strát vlhkosti 
pôdy z jej povrchu a zvyšuje schopnosť rastlín zápasiť s bu-
rinami . pre optimum® aQuamax® sú vyberané vzrastenejšie 

genotypy s väčším počtom listov . Listová plocha predstavu-
je veľkosť zdroja a rýchlosť fotosyntézy listu predstavuje in-
tenzitu zdroja pre asimiláty . Znížená listová plocha môže 
mať za následok znížené zachytávanie svetla, a preto celá 
veľkosť zdroja bude znížená na tvorbu asimilátov . mierny 
nedostatok vody počas prvých fáz rastu spomaľuje rast lis-
tov a nakoniec zníži veľkosť rastliny . V poslednej fáze rastu 
akumulácia biomasy závisí na dozrievaní a starnutí . V dô-
sledku redukcie zelenej listovej plochy, spojenej so stratou 
asimilačnej kapacity, prichádza k zníženiu dostupnosti asi-
milátov pre zrná . k rýchlemu predčasnému odumieraniu lis-
tov zvyčajne dochádza, keď je voda limitujúca počas obdo-
bia plnenia zrna . Začína od spodu rastlín . Zelená listová 
plocha vo fyziologickej zrelosti sa ukázala byť vynikajúcim 
ukazovateľom, a tento znak tzv . stay green bol tiež úspešne 
použitý pre výber genotypov optimum® aQuamax® odol-
ných voči suchu . Vodný potenciál je ďalší parameter, ktorý 
je využívaný na výber tolerantných materiálov k suchu . Zvý-
šenie vodného stresu znižuje vodný potenciál listov . V sku-
točnosti sa pohyb vody z koreňov smerom do listov spoma-
ľuje, čo znižuje transpiračný prúd a zvyšuje teplotu bunko-
vého tkaniva . schopnosť udržať vysoký vodný potenciál 
v období sucha je známkou tolerancie voči suchu . Na tomto 
základe sú vybavené kukurice optimum® aQuamax® mohut-
nejším koreňovým systémom pre zachytávanie hĺbkovej 
pôdnej vlahy . sledujeme u nich aj neskoršie a menšie rolo-
vanie listov počas krátkodobého sucha . Vodivosť priedu-
chov odráža ako mieru fixácie Co2 listom, tak aj mieru straty 
vody vyparovaním . Vodivosť prieduchov klesá v dôsledku 
menšej dostupnosti vlahy (tie sa uzatvárajú ako reakcia na 
vodný stres), a toto uzavretie môže mať za následok zníže-
nie príjmu Co2, t . j . zníženie miery fotosyntézy . Vzhľadom 
k tejto dvojitej regulácii: úlohe prieduchov vo výmene ply-
nov hybridy so zlepšeným ovládaním prieduchov sú cenný-

mi v oblastiach vystavených suchu a teplu . optimum® 
aQuamax® rastliny disponujú menšími a flexibilnejšími 
prieduchmi, schopnými pohotovejšie reagovať na pôdne su-
cho a tým účinnejšie šetriť vlahou .

u MnoHýcH PeSTovaTeľov Prevažuje názor, že v DoB-
roM roku S DoSTaTkoM zrážok PoSkyTnú všeTky 
HyBrIDy DoBrú úroDu. v SucHoM roku, naoPak,  
DoPaDnú všeTky HyBrIDy Bez rozDIelu zle.  
Sú TeDa Dnešné MoDerné HyBrIDy všeTky, PoveDzMe, 
TeMer rovnaké?
ak sa pozrieme na výsledky zistíme, že priemerné úrody 
v početných pokusoch sa bežne pohybujú v rozmedzí od 
menej ako 4 t/ ha do výšky 10 – 11 t/ ha . hybridy zo šľachti-
teľského programu dupont pioneer, zameraného na stres zo 
sucha a tepla, preukázali konzistentne lepšie úrody než 
kontrolné hybridy na všetkých úrovniach výnosov, resp . 
Fao . Výberové diferenciály boli najväčšie v úrodovej hladine 
2 až 5 t/ ha a stávajú sa menej významnými na vyšších úrov-
niach výnosov . analýza stability odhaduje až o 40 % lepšie 
úrody v prospech niektorých hybridov na 4-tonovej úrovni 
(suchom postihnuté roky) . Táto diferencia poklesla na 2,5 % 
na úrovni výnosov 10 ton . To znamená, že medzi dnešnými 
hybridmi sú rozdiely . Naši šľachtitelia prišli k záveru, že ak 
zahrnieme do šľachtiteľského programu výber hybridov na 

základe ich reakcií v starostlivo riadenom abiotickom stre-
se, vrátane sucha, pri zodpovedajúcich vyhodnoteniach mô-
žeme významne zvýšiť výnosy kukurice vo vysokovariabil-
ných, suchom postihnutých oblastiach, a to vrátane zvýše-

nia spodnej úrovne výnosov kukurice . Dopad stresu zo su-
cha a tepla na úrodu je najviac viditeľný aborciou zŕn na 

špičke šúľka . pri stredne silnom strese počas nalievania zŕn 
každým nevyvinutým prstencom zŕn stratíme približne 
31 kg/ ha . Treba spomenúť aj ďalšie pridané hodnoty 
pioneer produktov, ktoré zvyšujú šance na dobrý výnos a to: 
•	 pevné nelámavé steblo (nízke zberové straty) 
•	 dobrá odolnosť voči vijačke kukuričnej (nižšie riziko  

sekundárnej infekcie fuzariózami – zdravšie zrno) 
•	 šúľok pevne fixovaný k hlavnej stonke (neodlomí sa 

a neodpadne ani pri neskorom zbere) 

Má zMySel agronóMovI vyBerať HyBrIDy Do  
BuDúceHo roku na záklaDe IcH výSleDkov, reSP. aj  
na záklaDe úroD zo zlýcH rokov Pre kukurIcu?
Dnešné priemerné vstupné náklady pri pestovaní kukurice 
predstavujú približne 900 €/ ha . pri trhovej cene komodity 
zrna kukurice 150 €/ t musí pestovateľ dosahovať s kukuri-

cou úrody cez 6 ton aby bol úspešný . ak si agronóm pre pes-
tovanie zvolí hybrid, ktorý mu v priemere dosiahne len 
o + 0,5 t/ ha vyššiu úrodu, prináša týmto podniku zvýšenie 
tržieb o viac ako 8 % z každého hektára a dostáva pestova-

nie kukurice z červených čísel! Toto dáva zmysel ako agro-
nómovi, tak aj ekonómovi podniku . Výber hybridu kukurice 
je jedným z najdôležitejších faktorov pre maximalizáciu vý-
nosov .

podmienkou však je výber zo smerodajných výsledkov, ktoré 
poskytlo homogénne pole . Treba si byť vedomý všetkých 
faktorov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu zrovnávacieho po-
kusu a ktoré agronóm vie ovplyvniť, ako sú napr . správne 
plošné ošetrenie poľa herbicídom (rovnomerné zlikvidova-
nie burín naprieč celým pokusom aj v suchom roku), vylúčiť 
pozemky s terénnymi zníženinami a jamami (lokálne podmá-
čanie, štrkovité či piesčité fľaky), vedieť, kde sa nachádzajú 
miesta s utlačenou pôdou od pojazdov techniky (tlak pneu-
matík postrekovača na korene rastlín má značne negatívny 
dopad na výnosy v týchto riadkoch) a pod . Vzor počasia 
však ovplyvniť nevieme . stáva sa aj to, že zrážky nie sú rov-
nomerne rozdelené v rámci jedného poľa . Dážď zasiahne len 
časť poľa, kde tým pádom vyššia pôdna vlhkosť ovplyvní vý-
sledný výnos a porovnávanie hybridov sa stáva neadekvát-
nym . Nie zriedka aj pomerne blízke polia (no s rozdielnymi 
pôdnymi podmienkami a agrotechnikou) vykazujú význam-
né rozdiely . Napr . Lúč na ostrove (ťažké pôdy s hlbokou or-
nicou + maštaľný hnoj) s priemernou úrodou kukurice v po-
kuse 12,95 t/ ha a sokolce (stredne ťažká pôda, plytšia or-
nica a piesčité fľaky) s úrodu 5,89 t/ ha, pričom obce sú 
vzdialené iba 33 km .

všeTcI Sa zHoDneMe v ToM, že rok 2015 Bola ťažká 
Sezóna Pre kukurIcu. aké HyBrIDy By STe oDPoručIlI 
PeSTovaTeľoM zrnovej čI SIlážnej kukurIce? kToré 
najlePšIe zvláDlI STreS zo SucHa a TePla?
pestovatelia už dnes sledujú prínosy hybridov 
optimum® aQuamax® v Usa na výmere vyše 2,8 milióna 
hektárov . Na slovensku ich pestovateľská plocha za rok 
2015 vzrástla na 22 tisíc hektárov, čo je nárast o 140 % 
oproti roku 2014 . V ponuke je 9 hybridov optimum® 
aQuamax® v rôznych skorostných skupinách dozrievania . 
V obľube jednoznačne vedie stredne skorý zrnový hybrid 
p9241, ďalej hybridy p0216, p9911 a novinky p9903, 
p0023 . Veľmi sľubne sa ukazujú výsledky z prvých zberov 
zrnovej kukurice na podnikoch: poľno smE, s . r . o . 
v palárikove s p0216 s úrodou 11 t/ ha (35 ha), medzičilizie, 
a . s . v Čiližskej Radvani 8,21 t/ ha (13 ha) s p9175, shR Ing . 
kázmér Ernest, p9241, 8 ha s úrodou 8,3 t/ ha z okresu 
Dunajská streda . optimum® aQuamax® sú hybridy, ktoré 
dokážu vyťažiť viac z každej kvapky vody a sú najlepšími 
odborníkmi na sucho .

Optimum® AQUAmax® sú hybridy, 
ktoré dokážu vyťažiť viac z každej 
kvapky vody a sú najlepšími 
odborníkmi na sucho.

p0216

p9606
pR37N01

p9074
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regIón juHozáPaDnéHo SlovenSka  
- okreSy DunajSká STreDa a koMárno 

Značnú časť regiónu juhozápadného slovenska tvorí Žitný 
ostrov . pôdne podmienky Žitného ostrova tvoria pôdy, kto-
ré vznikli na veľkom náplavovom kuželi tvoreného Dunajom 
a malým Dunajom . Juhozápadnú časť tvoria černozeme 
a hnedozeme, východnú časť lužné pôdy . slaniská a slance 
sa nachádzajú medzi Veľkým mederom a Dunajskou stre-
dou . pozdĺž Dunaja sa nachádzajú nivné pôdy . Z hľadiska 
pestovania kukurice je tu veľmi dôležitý vodný režim pôd, 
a tým pádom aj kvalita podorničia . Na hornom Žitnom 
ostrove a pozdĺž hlavnej cesty bratislava-komárno je to štrk 
s nízkym pôdnym profilom . U týchto pôd je schopnosť udr-
žať zrážkovú vodu nízka . Vo východnej časti regiónu sa na-
chádzajú piesočnaté pôdy . 

Ročný úhrn zrážok v tomto regióne je veľmi nízky, priemerne 
od 400 – 550 mm . Napriek zrážkovým pomerom je kukurica 
v osevnom postupe veľmi dôležitá plodina a tvorí priemerne 
30 – 40 % z celkovej osevnej plochy . Rozhodujúcim smerom 
pestovania je kukurica na zrno, ktorá sa pestuje na výmere 
približne 43 000 ha . Rok 2015 v tomto regióne ako aj na ce-
lom slovensku z hľadiska priebehu počasia bol veľmi ex-
trémny . Charakterizovali ho vysoké až extrémne vysoké tep-
loty s nízkymi úhrnmi zrážok . Vo vegetačnom období do za-
čiatku septembra napadlo v priemere len 200 – 230 mm zrá-
žok . od 1 . apríla do 15 . mája za 45 dní spadlo iba 18 mm 
zrážok a počas júna až augusta za 75 dní len 47 mm . V tých-
to mesiacoch boli extrémne vysoké teploty do 36 °C v dlhom 
časovom pásme . Uvedené pôdne a klimatické podmienky 
podmieňujú pestovanie kukurice v tomto regióne . 

Z týchto skutočností vyplýva prvoradá úloha pre pestovate-
ľov: usilovať sa o čo najšetrnejšie zaobchádzanie s pôdou, 
aby mohli udržať čo najväčšie množstvo vlahy v pôde . k tým-
to opatreniam patria minimalizačné pôdoobrábacie metódy, 
vhodné termíny sejby, ako aj správny výber hybridov pre da-

nú parcelu . minimalizačné technológie nespočívajú len v zní-
žení počtu operácií na jar, ale treba vybrať také operácie, 
ktoré nám pomáhajú udržať zimnú vlahu . Výber termínu sej-
by je dôležitý z hľadiska rovnomerného vzchádzania a aby 
sme sa vyhli vysokým teplotám počas opeľovania a nalieva-
nia zŕn . Jednotlivé pestovateľské technológie ako technoló-
gie pre produkčný systém dupont™ express®, alebo 
clearfield® u slnečníc a postemergentné ošetrovanie proti 
burinám nám pomáhajú udržať porasty v bezburinnom stave . 
Tým pádom buriny neodčerpávajú vzácnu vodu z pôdy . Vo 
výbere hybridov pre danú lokalitu, parcelu pestovateľom po-
máha kvalifikovaný tím pracovníkov dupont pioneer . 

Dupont pioneer každý rok ponúka pestovateľom široký sorti-
ment hybridov kukurice od Fao 180 do Fao 570, ako aj slneč-
nice, aby si farmári vedeli vybrať najoptimálnejší hybrid na da-
nú parcelu . V regióne juhozápadného slovenska sa na najväč-
šej výmere pestujú hybridy od Fao 350 do Fao 440 . Najobľú-
benejšími hybridmi sú p9241 aQ, pR37N01 a hybrid pR36V52 . 
Z noviniek sa stali obľúbenými hneď v prvom roku od uvede-
nia na trh hybridy p9903 aQ a p0023 aQ . V minulom roku bol 
veľkým prekvapením hybrid p9241 aQ, ktorý na bežných plo-
chách prekonal hybridy s neskorším Fao číslom a neboli zried-
kavé úrody aj nad 11 t/ ha . Na jednom podniku na výmere 38 
ha bola dosiahnutá úroda 12,9 t/ ha suchého zrna . Tento hyb-
rid sa stal nosným zrnovým hybridom dupont pioneer v stred-
ne skorej Fao skupine 350 . prevládajúcim hybridom v stredne-

Z hľadiska pestovania kukurice je 
tu veľmi dôležitý vodný režim pôd, 
a tým pádom aj kvalita podorničia.

ortofotomapa jedného z polí ukazuje na častú nevyrovnanosť pôd 
v regióne Žitného ostrova . Toto hľadisko by malo byť zohľadnené pri 
výbere parciel na porovnávanie výkonnosti hybridov v poloprevádzko-
vých pokusoch .

Zber kukurice pR34Y02 na siláž na podniku pD holice .

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
stefan.iro@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0902 654 516

neskorom segmente vo Fao skupine 440 je hybrid pR46V52, 
ktorý sa vyznačuje vysokou adaptabilitou k pestovateľským 
a pôdnym podmienkam . Neboli zriedkavé úrody od 10,9 t/ ha 
do 12,3 t/ ha na rôznych lokalitách . Do tohto segmentu patria 
aj novinky roku 2015, hybridy: p9903 aQ a p0023 aQ . V minu-
lých rokoch v pokusoch dosiahli vysoké a stabilné úrody 
a hneď v prvom roku od uvedenia na trh získali priazeň pesto-
vateľov . Tu by som chcel upriamiť pozornosť pestovateľov na 
úplnú novinku - p9486 aQ, zrnový hybrid, ktorý príde na trh 
s Fao číslom 360 . 

aby firma dupont pioneer mohla dôveryhodne ponúkať svoje 
hybridy, pokusné lokality vyberáme tak, aby prezentovali rôz-
norodosť jednotlivých regiónov, ako aj región juhozápadu 
slovenska . pokusy sú umiestnené v rôznych pôdnych pod-
mienkach od štrkovitých pôd cez kvalitné černozeme po pie-
sočnaté pôdy, aby sme vedeli správne poradiť pestovateľom 
pri výbere hybridov do ich konkrétnych podmienok . V roku 
2015 boli umiestnené pokusy vo Štvrtku na ostrove, v Lúči na 
ostrove, v Dunajskej strede, v Gabčíkove, v Zemianskej olči, 
v búči, v mierove, v kráľovičových kračanoch a v boheľove . 
Z výsledkov  týchto pokusov sme získali informácie o adapta-
bilnosti jednotlivých hybridov k daným pôdnym a klimatickým 
podmienkam . 

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER Na 
poĽNohospoDÁRskYCh poDNIkoCh  
V RokU 2015

pestovateľ výmera 
(ha)

úroda zel. 
hmoty (t/ ha)

obsah 
sušiNy % hybrid fao

DoNaU FaRm ŠamoRíN s . R . o . 142 33,0 pR34Y02 570

pD hoLICE 48 32,0 pR34Y02 570

KUKURICA NA SILÁŽ

Z týchto skutočností vyplýva 
prvoradá úloha pre pestovateľov: 
usilovať sa o čo najšetrnejšie 
zaobchádzanie s pôdou, aby mohli 
udržať čo najväčšie množstvo 
vlahy v pôde.
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VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

mEDZIČILIZIE a . s ., ČILIŽskÁ RaDVaň 315 7,2 p9175 330

pD V hoRNEJ poTôNI 86 7,9 pR34Y02 570

aGRoRENT a . s ., NEsVaDY 80 8,0 p9903 400

aGRoRENT a . s ., NEsVaDY 80 8,2 pR37N01 390

NaGY LaDIsLaV shR, kLÚČoVEC 65 10,9 p0216 490

DoNaU FaRm ŠamoRíN s . R . o . 55 8,5 p9903 400

pD V hoRNEJ poTôNI 52 8,3 p9578 320

pDp hoRNÝ baR 24 7,0 p9606 380

poLIsCho s . R . o ., GabČíkoVo 21 8,1 p9175 330

aGRoDoR – ING . sókI JURaJ – shR, VRakÚň 16 10,9 p9486 360

aGRopoRT s . R . o ., ňÁRaD 15 9,9 pR37N01 390

mEDZIČILIZIE a . s ., ČILIŽskÁ RaDVaň 13 8,2 p9175 330

aGRopoRT s . R . o ., ňÁRaD 10 9,9 p9241 350

poLIsCho s . R . o ., GabČíkoVo 8 8,4 p0023 420

ING .kÁZméR ERNEsT shR, DUNaJskÁ sTREDa 8 8,3 p9241 350

pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid typ

DoNaU FaRm ŠamoRíN s . R . o . 180 3,2 p64LE25 a

aGRoEkospoL spoL . s R .o ., sVäTÝ pETER 160 2,7 p64LE25 a

JÁVoRkoVÁ mÁRIa, sVäTÝ pETER 147 2,5 p64LE25 a

DoNaU FaRm ŠamoRíN s . R . o . 140 2,5 p64LE25 a

DoNaU FaRm ŠamoRíN s . R . o . 110 2,8 p64LE25 a

pD sokoLCE 100 3,0 p64LE25 a

ING . ZoLTÁN TakÁCs shR, koLÁRoVo 85 3,8 p63LE75 a

pD koLÁRoVo 80 3,7 p64LE25 a

aGRomaRkT-poĽNoVÝRoba, s . R . o ., RohoVCE 80 3,1 p64LE25 a

pD koLÁRoVo 50 3,6 p63LE75 a

pD koLÁRoVo 45 3,7 p63LE75 a

NaGY LaDIsLaV shR, kLÚČoVEC 36 3,6 pR64h42 b

poLIsCho s . R . o ., GabČíkoVo 34 3,2 p64LE25 a

NaGY LaDIsLaV shR, kLÚČoVEC 13 4,1 p64hE39 b

KUKURICA NA ZRNO

SLNEČNICA ROČNÁ

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Lúč na Ostrove Dunajská Streda 47.9684 17.5195 Pšenica oz. 20. 4. 2015 18. 10. 2015

dusíkaté 
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

46 32 60 CASPER 21,0 13,1

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 20,1 14,7 6,1 180 2504 2324

P9486 360 20,1 14,6 6,1 178 2486 2307

P9074 310 19,5 13,9 5,5 153 2361 2209

P9903 400 21,2 13,8 7,2 199 2351 2152

P0023 420 21,6 13,5 7,6 206 2300 2094

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

POLISCHO, s. r. o., 
Gabčíkovo Dunajská Streda 47.9259 17.5063 Jačmeň 21. 4. 2015 28. 10. 2015

dusíkaté 
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

88 43 23 FORCE MILAGRO 19,5 10,2

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9074 310 18,3 11,3 4,3 97 1925 1827

P9241 350 18,3 11,2 4,3 96 1906 1810

P9175 330 18,6 10,9 4,6 100 1856 1756

P0216 490 21,0 11,2 7,0 157 1903 1746

P9911 480 21,5 11,2 7,5 168 1908 1740

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD v Búči Komárno 47.7932 18.4269 Pšenica oz. 22. 4. 2015 2. 11. 2015

dusíkaté 
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

46 0 0 CALLISTO MILAGRO 19,9 9,5

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P0412 530 21,5 11,6 7,5 173 1964 1791

P0216 490 20,0 11,1 6,0 133 1890 1756

P9903 400 20,4 10,0 6,4 128 1699 1571

P9074 310 19,1 9,6 5,1 98 1635 1537

36V52 440 20,3 9,5 6,3 119 1611 1491
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MayerrancH, S. r. o., MIcHal na oSTrove 
kukuricu sejeme každý rok na výmeru 200 až 220 ha . Z toho hybridy od pioneer majú 
zastúpenie na 100 ha . Veľmi sa nám osvedčil silážny hybrid pR34Y02, ktorý nám 
dáva stabilnú úrodu aj v suchších rokoch .

Soóky PeTer – agronóM PolIScHo, S. r. o., gaBčíkovo
hybridy od firmy pioneer pestujeme už dlhé roky . kukuricu pes-
tujeme na výmere 100 ha, z čoho časť tvorí množiteľská plocha 
pre výrobu osiva . Najväčšie zastúpenie majú hybridy p9241 aQ, 
p9175 aQ a p9903 aQ . aj v takom suchom roku, ako bol rok 2015, 
nám vedeli tieto hybridy zabezpečiť stabilnú úrodu .

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Július Miklós,  
Zemianska Olča Komárno 47.892 17.849 Pšenica oz. 19. 4. 2015 31. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. 
 úroda Zrna 

(t/ ha)

125 35 35 MAISTER 19,7 7,3

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 18,9 8,2 4,9 81 1399 1319

P9911 480 20,3 7,9 6,3 100 1351 1251

P0023 420 20,6 7,7 6,6 102 1316 1214

P9578 320 19,5 7,6 5,5 84 1291 1207

P9606 380 19,6 7,4 5,6 83 1252 1170

poLopREVÁDZkoVé pokUsY  
kUkURICE Na ZRNo

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, agrolenS S. r. o., čenkovce 2014

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
 h

a)

zberová vlhkosť (%)

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

p9241

p9911

p9606

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, agrolenS S. r. o., čenkovce 2015

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
 h

a)

zberová vlhkosť (%)

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0
19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

p9486

pr36v52
p9903

porast bol počas vegetácie 3x zavlažovaný

fao 350

fao 400

fao 450

priemer
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LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Sokolce Komárno 47.851 17.8148 Kukurica na zrno 14. 4. 2015 23. 9. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

108 78 38 WING/ PLEDGE 7,1 3,9

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Miklós Július,  
Zemianska Olča Komárno 47.8022 17.8493 Kukurica na zrno 14. 4. 2015 2. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

EXPRESS 50SX 7,2 3,5

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba 
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64LE99 47 ExpressSun/ A 7,4 4,7 1629 1629

PR64H42 44 ExpressSun/ HO 7,2 4,0 1581 1581

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 6,9 3,9 1563 1563

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 7,1 3,9 1550 1550

P63LL06 42 Konvenčná/ A 7,1 4,3 1494 1494

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8%)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba 
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P63LE113 41 ExpressSun/ A 7,3 4,0 1403 1403

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 7,1 3,5 1393 1393

P64LE25 43 ExpressSun/ A 7,1 3,8 1326 1326

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 7,1 3,3 1322 1322

PR64H42 44 ExpressSun/ HO 7,1 3,2 1288 1288

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV sLNEČNICE 2015

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na SIláž, PD HolIce, 2015

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PD Búč, 2015

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
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zberová vlhkosť (%)
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PD HolIce, 2015
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obsah sušiNy (%)úroda zeleNej hmoty (t/ ha) úroda suchej hmoty (t/ ha)

34y02

46,1 49,6

x05d732

63,0

p0017

46,4

p9549
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začiatku mája sa vzhľadom na nedostatok vody stáva riziko-
vou . Z tohto dôvodu dávam prednosť skoršiemu výsevu ne-
skorších hybridov s dobrým uvoľňovaním vody . samozrejme 
v rámci toho, čo nám podmienky danej lokality umožňujú . Je 
taktiež potrebné dobre zvážiť aj ďalšie faktory (šetrné spra-
covanie pôdy, minimalizácia,  . . .) . 
Napriek uvedenému v dobrých kukuričných ročníkoch evidu-
jeme veľa úrodových extrémov (rok 2014) . Nedá mi nespo-
menúť aspoň tie najväčšie, ako napr . Farma slezák s p0216 
dosiahla úrodu kukurice 13,0 t/ ha, s p0105 – 11,8t/ ha, fir-
ma 2T, s . r . o . s pR37N01 – 11,7 t/ ha, Farma majcichov 

s p9606 – 11,22 t/ ha, pD Dolný Lopašov s p9175 – 
11,9 t/ ha a mnoho ďalších . 

pozoruhodné boli v roku 2014 aj výsledky v slnečnici, napr . 
pD siladice s p64LE25 – 3,9 t/ ha, pD Čataj s p64LE25 
a p64LE99 – 4 t/ ha, VapD modra s p64LE25 – 3,6 t/ ha atď .
aby sme vedeli pestovateľovi ponúknuť pre jeho podmienky 
ten najvhodnejší materiál, v roku 2015 sme založili v mojom 
regióne tieto pokusné lokality: pD Radošovce, pD senica, 
RDp Dolné Dubové, pVoD bíňovce, pD Zavar, pD Trnava, pD 
Čataj a VÚRV borovce .

regIón juHozáPaDnéHo SlovenSka –  
záPaDné okreSy a záHorIe

môj región je od bratislavy cez hlohovec po piešťany a celé 
Záhorie . Z hľadiska pôdnych druhov sú najviac zastúpené 
stredne ťažké až ťažké pôdy, ktoré tvoria viac ako 60 %-ný 
podiel (najmä Trnavská tabuľa) . Ľahké pôdy predstavujú po-
diel viac ako 30 % (najmä oblasť Záhoria) . Z pôdnych typov 
sú najviac zastúpené černozem (okresy senec, Trnava, 
skalica), hnedozem (okresy pezinok, piešťany, hlohovec), 
čiernica (okresy malacky, piešťany, senica), regozem (okre-
sy malacky, hlohovec) a fluvizem (okres senec) . 

priemerná ročná teplota v oblasti Záhoria je cca 9 – 9,5 °C 
s priemerným ročným úhrnom zrážok 600 – 650 mm . podu-
najská nížina má priemernú ročnú teplotu 9 °C v severnej 
časti a až do 11 °C v južnej časti . priemerný ročný úhrn zrá-
žok je do 500 mm, patrí k najsuchším oblastiam slovenska, 
je najteplejšou a najveternejšou oblasťou slovenska, preto 

je tu vysoký potenciálny výpar . Navyše, zrážky sú tu veľmi 
nerovnomerné a často chýbajú najmä v letnom období . 
V roku 2015 bola jar na slovensku pomerne teplá a až do 
polovice mája prevažne suchá . Jún, júl a august boli teplot-
ne nadnormálne a zrážkovo hlboko pod normálom . Tieto 
skutočnosti sa veľmi nepriaznivo prejavili na porastoch ku-
kuríc a slnečníc . Zrážky v úhrne 100 – 140 mm v mesiaci au-
gust prišli pre veľkú časť porastov už neskoro . mnohé kuku-
rice začali zasychať a museli sa už v prvej polovici augusta 
zasilážovať . Z hybridov kukurice si dokázali s týmto stavom 
slušne poradiť najmä hybridy pR36V52, p9911 a p0216 . Zo 
strednej skorostnej skupiny potvrdzuje svoju plasticitu hyb-
rid pR37N01 a p9606 . Zo skorších materiálov vyzerá sľubne 
hybrid p9241 a p9486 . Vzhľadom na suchú jar potvrdila svo-
ju opodstatnenosť dupont™ express® technológia v slneč-
nici . porasty zostali po aplikácii express® 50sx® v nezaburi-
nenom stave, čo bolo pri nedostatku vody kľúčové pri tvor-
be úrody . Z hybridov typu a dominuje p64LE25 a novinka 
p64LE99 . pri hybridoch typu b (s vyšším podielom kyseliny 
olejovej) je to hybrid pR64h42 a novší materiál p64hE39 . 
 Z dôvodu nedostatku vlahy v jarných mesiacoch je dôležité 
termín výsevu kukurice a slnečnice posúvať už na prvý 
a druhý aprílový týždeň, aby sme čo najlepšie využili vlahu 
zo zimných mesiacov . sejba kukurice na konci apríla a na 

Porasty zostali po aplikácii 
Dupont™ express® 50sx® 
v nezaburinenom stave, čo bolo pri 
nedostatku vody kľúčové pri tvorbe 
úrody.

Z dôvodu nedostatku vlahy 
v jarných mesiacoch je dôležité 
termín výsevu kukurice a slnečnice 
posúvať už na prvý a druhý 
aprílový týždeň, aby sme čo 
najlepšie využili vlahu zo zimných 
mesiacov. Sejba kukurice na 
konci apríla a na začiatku mája 
sa vzhľadom na nedostatok vody 
stáva rizikovou. 

Váženie úrody počas verejného zberu kukurice,  
Dolné Dubové 1 . 10 . 2015 .

pozornosť pestovateľov pútalo aj mobilné silážne laboratórium .  
Verejný zber kukurice, Dolné Dubové 1 . 10 . 2015 .

Ing . Rudolf Turner predstavil novinky aj najpestovanejšie hybridy 
kukurice . Verejný zber kukurice, Dolné Dubové 1 . 10 . 2015 .

pestovateľ výmera 
(ha)

úroda zel. 
hmoty (t/ ha)

obsah 
sušiNy % hybrid fao

RoĽNíCkE DRUŽsTVo samUELa JURkoVIČa, 
soboTIŠTE 70 35,0 33 p9025 310

FooD FaRm s . R . o ., sTRED . DoLNé TRhoVIŠTE 60 45,0 33 pR37N01 390

pD koVÁLoV 38 35,8 33 p0017 420

KUKURICA NA SILÁŽ

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
rudolf.turner@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0905 536 920

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER Na 
poĽNohospoDÁRskYCh poDNIkoCh 
V RokU 2015
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pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

ÚsVIT pRI DUNaJI, pD, DUNaJskÁ LUŽNÁ 86 7,3 p9606 380

aGRo boLERÁZ, s . R . o ., boLERÁZ 69 7,3 pR37N01 390

aGRopaRTNER s . R . o ., pLaVECké poDhRaDIE 55 8,8 pR37N01 390

aGRo boLERÁZ, s . R . o ., boLERÁZ 53 7,0 pR37N01 390 

aGRo boLERÁZ, s . R . o ., boLERÁZ 44 8,0 pR37N01 390

aGRo boLERÁZ, s . R . o ., boLERÁZ 36 6,2 pR37N01 390

FaRma maJCIChoV, a . s ., maJCIChoV 36 8,3 p0412 530

FaRma maJCIChoV, a . s ., maJCIChoV 35 8,0 p0412 530

FaRma maJCIChoV, a . s ., maJCIChoV 33 9,5 p0412 530

FaRma sLEZÁk, CíFER 28 7,8 p0216 490

aGRo VoDERaDY-sLoVENskÁ NoVÁ VEs, a . s . 27,1 8,09 p0105 470

pD DoLNÝ LopaŠoV 26 8,5 p9175 330

FaRma maJCIChoV, a . s ., maJCIChov 25 10,2 p0412 530

FaRma maJCIChoV, a . s ., maJCIChoV 22 11,4 p0412 530

pD RaDoŠoVCE 21 6 .0 p9241 350

FaRma sLEZÁk, CíFER 21 9 pR36V52 440

shR sTaNIsLaV GLasa, CíFER 14 7,2 p9903 400

pD ČaTaJ 13 7,5 pR37N01 390

FaRma sLEZÁk, CíFER 11 8,6 p0023 420

FooD FaRm s . R . o ., sTRED . DoLNé TRhoVIŠTE 8 8,6 pR37N01 390

pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid typ

aGRo boLERÁZ, s . R . o ., boLERÁZ 210 2,7 p64LC09 a

pD sILaDICE 102 3,0 p64LE25 a

pD ČaTaJ 93 3,5 p64LE99 a

pD kRUpÁ, DoLNÁ kRUpÁ 90 3,4 p64LE25 a

pD kLas, sENEC 63 2,1 p64LE25 a

pD RaDoŠoVCE 56 3,2 p64LE25 a

pD JabLoNEC 47 3,2 p64LE25 a

sEZaLaND s . R . o ., opoJ 36 4,1 p64LE25 a

sLEZÁk & Co s . R . o ., VLČkoVCE 36 2,9 p64LE25 a

KUKURICA NA ZRNO

SLNEČNICA ROČNÁ

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Zavar Trnava 48.359 17.6516 Pšenica oz. 28. 4. 2015 28. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

138 ADENGO 21,2 6,1

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

RDP Dolné Dubové Trnava 48.4876 17.5996 Kukurica na zrno 23. 4. 2015 1. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

107 65 CAMIX 23,4 8,1

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9074 310 19,4 7,8 5,4 85 1333 1249

P9578 320 19,3 7,6 5,3 80 1289 1209

P9241 350 20,0 7,3 6,0 87 1238 1151

P0023 420 23,1 7,4 9,1 135 1262 1127

P9606 380 20,5 6,9 6,5 90 1171 1081

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 20,9 8,9 6,9 123 1519 1396

P9486 360 19,4 8,5 5,4 92 1451 1359

P9606 380 20,6 8,6 6,6 113 1461 1347

P9549 380 18,8 8,0 4,8 77 1357 1281

P9911 480 29,6 8,9 15,6 277 1510 1233

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PVOD Bíňovce Trnava 48.4908 17.484 Pšenica oz. 21. 4. 2015 13. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

71.8 52 CLICK 500 SC 18,8 7,5

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9911 480 24,3 9,1 10,3 187 1545 1358

36V52 440 20,4 8,6 6,4 111 1468 1358

P0216 490 28,1 9,1 14,1 256 1542 1286

P0412 530 28,1 8,9 14,1 252 1518 1266

P0023 420 19,3 7,8 5,3 83 1333 1250
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poLopREVÁDZkoVé pokUsY  
kUkURICE Na ZRNo

Ing. olIver Slezák – SHr farMa Slezák, cífer 
hybrid p0216 je na našej farme za posledné roky úrodovo najvýkonnejší . 
po zrážkovo deficitnom roku 2015 ho uzavrieme s úrodou 7,8 t/ ha, čo je na 
našu lokalitu vysoko nadpriemer .

ján ScHeMMer, agronóM PD SenIca 
V roku 2015 pestujeme od firmy pioneer hybrid p9606 a na to, aká bola 
zrážkovo deficitná sezóna, vyzerá úrodovo veľmi sľubne .

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Školské hospo-
dárstvo Trnava Trnava 48.3851 17.6042 Jačmeň 14. 4. 2015 7. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

85 16 LAUDIS 17,0 4,5

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P0412 530 18,8 7,1 4,8 68 1199 1132

P0216 490 18,8 6,1 4,8 58 1031 973

P9911 480 17,9 5,7 3,9 44 961 917

P0023 420 15,9 5,2 1,9 20 886 866

P0017 420 13,6 4,8 -0,4 -4 813 816

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, školSké HoSPoDárSTvo Trnava, 2015

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
 h

a)

zberová vlhkosť (%)
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, školSké HoSPoDárSTvo Trnava, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PvoD BIňovce, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, rDP Dolné DuBové, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PvoD BIňovce, 2015
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, rDP Dolné DuBové, 2015
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PD zavar, 2014
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(t/
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zberová vlhkosť (%)
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PD zavar, 2015
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PD SenIca, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PD SenIca, 2015

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
 h

a)

zberová vlhkosť (%)

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0

p9606

p0023

p9549

p9578

p9025

p9175

p9903

p0017

pr36v52

pr38a75
pr37n01

p9718e

priemer

slovakia.pioneer.com24 slovakia.pioneer.com 25



PeTer MIloTa, agronóM PD raDošovce 
hybrid pR37N01 pestujeme už niekoľko rokov . Vždy bol na našom podniku rekordérom a veríme, že nás podrží aj v roku 2015 .

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV sLNEČNICE 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

NPPC - VP Borovce Piešťany 48.5705 17.7364 Pšenica 15. 4. 2015 28. 9. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

61 15 15 WING 9,2 3,8

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD ČATAJ, s. r. o. Senec 48.2581 17.448 Kukurica na zrno 13. 4. 2015 28. 9. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

58 52 EXPRESS 50SX/ 
GALLANT SUPER 7 4,4

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
eur/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba 
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 8,9 3,7 1468 1462

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 10,2 3,6 1447 1431

P63LL06 42 Konvenčná/ A 9,4 4,0 1387 1375

P64LE99 47 ExpressSun/ A 8,4 3,9 1374 1371

P64LE25 43 ExpressSun/ A 7,2 3,9 1364 1364

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba 
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 7,1 4,8 1912 1912

P64LE25 43 ExpressSun/ A 7,0 4,9 1730 1730

P63LE113 41 ExpressSun/ A 7,2 4,9 1724 1724

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 6,8 4,2 1667 1667

P63LE75 40 ExpressSun/ A 7,2 4,4 1535 1535
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ALEBO BEZPEČNÉHO OŠETRENIA?

VYBERTE SI OBOJE
S NAŠIMI

 hybridmi.
Lokálne – otestovanými

Výborných úrod
záruka

ŠLACHTÍME PRE VAŠE POLE!

ÚRODA 2015  
(t/ ha) Hybrid VÝMERA (ha) PESTOVATEĽ

4,1 P64HE39 13 Nagy Ladislav SHR, Klúčovec

4,1 P64LE25 47 AGROSPOL JM s. r. o., Nový Ruskov

4,1 P64LE25 36 Sezaland s. r. o., Opoj

3,9 P64LE25 101 AGRO - VÁH, s. r. o., Tešedíkovo 

3,8 P63LE75 85 Ing.Zoltán Takács SHR, Kolárovo

3,7 P64LE25 80 PD Kolárovo

3,6 P64LE25 34 CO.BE.R. - PLUS, spol. s r. o., Sobrance

3,6 PR64H42 36 Nagy Ladislav SHR, Klúčovec

3,5 P64LE25 44 Ľudmila Borková SHR,  Michalovce

3,5 P64LE99 93 PD Čataj

S VAMI OD SAMÉHO POČ IATKU

slovakia.pioneer.comDuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. 
®, TM, SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2016, PHII.



Výsledky z praxe nás neustále presvedčujú o vysokom úrodo-
vom potenciáli našich hybridov kukurice a slnečnice . Naprí-
klad v roku 2014 FaRma JaToV, spol . s r . o . (Trnovec nad  
Váhom) s p0216 na výmere 75 ha dosiahla 13,2 t/ ha, 

QUEEN s . r . o . NEDED s pR37N01 na 90 ha - 10,9 t/ ha, s p9578 
na 88 ha – 11,8 t/ ha, aGRospoL 5 .Tm, s . r . o . Tesárske 
mlyňany s p9175 na 44 ha – 12,3 t/ ha, s p9911 – 11,5 t/ ha . 
posledné roky sa ukazuje v slnečnici ako veľmi opodstatnená 
technológia express® . aj v suchom roku 2015 porasty 
express® slnečníc boli nezaburinené a lepšie sa vysporiadali 
so suchom . obľúbeným hybridom je p64LE25 a zo skupiny  
vysokoolejnatých sú to pR64h42 a p64hE39 . aj v roku 2015 
sme zaznamenali dobré úrody . spoločnosť aGRa - Cak, s . r . o . 
Veľké Úľany s p64LE25 na výmere 84ha dosiahla 3,2 t/ ha, 
TRITICUm s . r . o . Vráble s p64LE25 na 30ha - 3,2 t/ ha, aGRo 
- VÁh, s . r . o . Tešedíkovo s p64LE25 na 209 ha - 3,7 t/ ha .

Na odskúšanie vhodnosti jednotlivých hybridov zakladáme 
v jednotlivých regiónoch pokusy . V mojom regióne sú to loka-
lity: TRITICUm s . r . o . Vráble, pD Čakajovce, RD Rumanová,  
pD močenok, shR Takáč Šaľa, aGRo - VÁh, s . r . o . Diakovce, 
pD Javorinka . 

regIón záPaDnéHo SlovenSka -  
okreSy galanTa, šaľa, nITra a zlaTé Moravce

Západ regiónu (okres Galanta) sa nachádza v podunajskej ní-
žine, časť okresu prechádza na severozápade do Trnavskej 
pahorkatiny a na severovýchode do Nitrianskej pahorkatiny . 
Východnú časť tvorí pohorie pohronský Inovec a na severe je 
to Tribeč (Zlaté moravce) . Región je pomerne málo členitý .  
pretekajú ním na západe malý Dunaj, Dudváh s prítokom 
Čiernej vody a Váh, ktorý je regulovaný priehradou pri kráľovej 
nad Váhom . Ďalej rieka Nitra a na východe je to rieka Žitava .
Z hľadiska pôdnych druhov sú zastúpené fluvizem (Ga 31 %, 
NR 7,2 %, Zm 9 %), černica (Ga 17 %, NR 6,6 %), černozem (Ga 
44%, NR 26 %), regiozem (Ga 3 %, NR 27 %, Zm 8,4 %), hne-
dozem (NR 33 %, Zm 55 %), kambizem (okres Zlaté moravce 
22 %) . 

Z pohľadu tvorby úrod poľnohospodárskych plodín je okrem 
teploty dôležitým faktorom voda . Región sa nachádza v juho-
západnej časti slovenska, kde je priemerná ročná teplota 
11,3 ˚C . V lete roku 2015 (od 1 . júla do 31 . augusta) namerali 
najvyššiu priemernú teplotu v Žihárci: 23,6 ˚C (merania od ro-
ku 1961) . so zrážkami je to už horšie oproti celoslovenskému 
ročnému úhrnu zrážok 758 mm, v regióne máme iba v prieme-
re okolo 570 mm/ rok . podľa shmÚ najsuchšia oblasť sloven-
ska sa nachádza práve v západnej časti okresu Galanta, s roč-
ným úhrnom len 483 mm . Z dlhodobého hľadiska je leto roku 
2015 hodnotené ako extrémne horúce a extrémne suché . To 
sa prejavilo aj na úrodách kukurice a slnečnice . po zrážkovo 
normálnom máji prišli extrémne suché mesiace (jún 19 mm - 
čo bolo 28 % normálu, júl 38mm - čo bolo 38 % až do polovice 
augusta) . 
sucho sa nepriaznivo prejavilo na úrodách kukurice, tie začali 
postupne zosychať, neúplne opelili a nasadili krátke šúľky . 
počasie však nedokážeme ovplyvniť, hlavne nedostatok vody . 
No správnymi agrotechnickými opatreniami môžeme šetriť na-
pr . zimnú vlahu . posledné roky sa termín sejby kukurice posú-

va skôr, práve kvôli tomu, aby bolo možné „zachytiť“ zimnú 
vlahu . Dôležitý je výber hybridov, ktoré skorú sejbu dobre zná-
šajú, to znamená, že majú toleranciu na chlad potvrdenú chla-
dovým testom osiva (pozri v odporúčaniach jednotlivých hyb-
ridov dupont pioneer) . Veľmi dôležitý je tiež spôsob prípravy 
pôdy . Dôležitým agrotechnickým zásahom je plečkovanie po-
rastov, čím sa preruší kapilarita pôdy .
kukurica patrí medzi najdôležitejšie plodiny môjho regiónu . 
hlavne zrnová kukurica, ktorá sa tu pestuje od Fao skupiny 
300 až do Fao 500 . plochy silážnej kukurice so znižujúcou ži-
vočíšnou výrobou postupne klesali . V súčasnosti znovu stú-
pajú najmä kvôli bioplynovým staniciam . Z hybridov, ktoré sa 
s obľubou pestovali posledné dva roky sú pR37N01, p9494 
a p9606 . Výber hybridov sa postupne mení, hlavne preto, že 
naša spoločnosť prišla s veľkým množstvom nových, výkon-
ných hybridov zo skupiny optimum® aQuamax® . V súčasnosti 
medzi obľúbené hybridy patria p9241 aQ, p9903 aQ, 
p0023 aQ a nezabudnuteľná pR37N01 . 

Podľa SHMÚ najsuchšia oblasť 
Slovenska sa nachádza práve 
v západnej časti okresu Galanta,  
s ročným úhrnom len 483 mm.

Aj v suchom roku 2015 porasty 
DuPont™ Express® slnečníc 
boli nezaburinené a lepšie sa 
vysporiadali so suchom. Dôležitý je výber hybridov, ktoré 

skorú sejbu dobre znášajú, to 
znamená, že majú toleranciu 
na chlad potvrdenú chladovým 
testom osiva.

Vpravo p9175 aQ s ešte rozvinutými listami bez príznakov vlahového 
deficitu, vľavo konkurenčný hybrid . Fotené 3 . 7 . 2015 pri zrážkovom 
deficite 70 % . (Tesárske mlyňany)

poloprevádzkový pokus kukurice pri obci Javorinka (okr . Galanta), 
2015 .

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
jaroslav.kukan@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0915 765 287

zDenko jurkeMík - PreDSeDa, PD javorInka 
pri výbere hybridov kukurice mám štastnú ruku . potvrdilo sa to i v tomto roku, keď nám hybridy od pioneer dali nadpriemerné úrody . V slnečnici sa nám 
osvedčila express® technológia . porasty boli nezaburinené a úroda nad 3 t/ ha .
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pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 100 6,3 p9241 350

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 87 6,3 p0023 420

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 85 5,3 p9903 400

koLChoZ s . R . o ., VEĽkÁ maČa 60 7,2 pR37N01 390

FaRma JaToV, spoL . s R .o ., TRNoVEC NaD VÁhom 56 6,7 p9911 480

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 43 6,5 p0216 490

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 39 8,2 p0216 490

FaRma JaToV, spoL . s R .o ., TRNoVEC NaD VÁhom 39 6,6 pR37Y12 400

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 37 5,3 p9175 330

FaRma JaToV, spoL . s R .o ., TRNoVEC NaD VÁhom 36 5,0 pR35F38 490

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 33 6,1 p9903 400

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 33 5,0 p0023 420

FaRma JaToV, spoL . s R .o ., TRNoVEC NaD VÁhom 24 7,6 pR35F38 490

FaRma JaToV, spoL . s R .o ., TRNoVEC NaD VÁhom 10 5,0 p0216 490

aGRokLas, s . R . o ., bELaDICE 8 9,6 p9903 400

pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid typ

aGRo - VÁh, s . R . o ., TEŠEDíkoVo 209 3,7 p64LE25 a

koLChoZ s . R . o ., VEĽkÁ maČa 180 3,0 p64LE25 a

aGRo - VÁh, s . R . o ., TEŠEDíkoVo /sTREDIsko 
DIakoVCE 101 3,9 p64LE25 a

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 89 3,2 p64LE25 a

aGRa - Cak, s . R . o ., VEĽké UĽaNY 84 3,2 p64LE25 a

aGRomINI, spoL . s R .o ., GaLaNTa 65 2,8 p64LE25 a

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 53 3,2 p64LE25 a

aGRospoL 5 .Tm, s . R . o ., TEsÁRskE mLYňaNY 44 2,6 p64LE25 a

TRITICUm s . R . o ., VRÁbLE 30 3,2 p64LE25 a

KUKURICA NA ZRNO

SLNEČNICA ROČNÁ

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Takáč Matej Šala 48.9334 17.5419 Pšenica oz. 22. 4. 2015 29. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

111 19,5 19,5 18,9 4,7

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie €/ 
ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9578 320 17,9 5,5 3,9 43 938 895

P9241 350 18,7 5,4 4,7 51 914 863

P9074 310 16,9 5,2 2,9 30 882 852

P9175 330 17,7 5,2 3,7 38 882 843

P9606 380 18,0 5,1 4,0 40 859 819

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Javorinka Galanta 48.1016 17.4153 Pšenica oz. 29. 4. 2015 29. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

45 45 45 18,5 6,8

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie €/ 
ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P0216 490 19,3 8,0 5,3 84 1352 1268

P9911 480 19,5 7,9 5,5 86 1335 1248

P0412 530 18,3 7,6 4,3 65 1293 1227

P0023 420 19,1 7,6 5,1 77 1284 1207

36V52 440 18,6 7,3 4,6 68 1248 1181

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Močenok Šala 48.1236 17.5758 Pšenica oz. 20. 4. 2015 13. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

30 104 90 GARDOPRIM PLUS 18,6 3,0

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 14,3 4,3 0,3 3 726 724

P0023 420 14,3 4,0 0,3 2 686 683

P0017 420 18,7 3,8 4,7 36 646 610

P9025 310 18,4 3,6 4,4 31 605 573

36V52 440 19,0 3,4 5,0 34 586 551

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER Na 
poĽNohospoDÁRskYCh poDNIkoCh 
V RokU 2015
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LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

TRITICUM s. r. o., 
Vráble Nitra 48.1444 18.2033 Pšenica oz. 15. 4. 2015 6. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

129 37 37 22,0 5,2

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P0017 420 22,8 5,6 8,8 98 949 850

P9606 380 21,0 5,4 7,0 76 924 848

P9241 350 21,4 5,4 7,4 81 925 844

37N01 390 22,6 5,5 8,6 95 936 841

P0023 420 22,6 5,5 8,6 95 936 841

Ing. karol SzőcS, veDúcI rv, agro-váH S. r. o., TešeDíkovo 
aGRo-VÁh s . r . o ., Tešedíkovo hospodári na výmere 3 200 ha . Z toho je vyše 400 ha slnečnice, kde pestujeme výhradne Express tolerantné hybridy od 
firmy pioneer, s ktorými dosahujeme nadpriemerné úrody . kukuricu pestujeme na výmere 600 ha, kde sú zastúpené aj hybridy pioneer . Viac ako 6 rokov 
robíme poloprevádzkové pokusy kukurice s približne 100 hybridmi . hybridy pioneer sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach .

poLopREVÁDZkoVé pokUsY  
kUkURICE Na ZRNo

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PPD Močenok, 2014
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kukurica dokáže využiť každý centimeter pôdy, ktorú môže 
dobyť svojimi koreňmi . Je veľmi dôležité vysporiadať sa 
s týmto problémom pre úspešné pestovanie „kráľovnej po-
lí“ . V regióne sa pestujú hybridy kukurice od Fao 310 až do 
Fao 570, preto vytvorenie vhodných podmienok pre rast 
a vývin od jari až do jesene je dôležitým faktorom pre výšku 
úrody . Tento smer hospodárenia, spolu s hybridmi typu 

optimum® aQuamax®, Vám zabezpečí aj v menej priazni-
vých rokoch, ako napríklad v roku 2015, vysokú profitabilitu 
pestovania kukurice .

pre náš región dávam do pozornosti hybridy p9241, p0216, 
p9911, p9903, p0023 a veľa ďalších hybridov zo širokého 
portfólia dupont pioneer . 

regIón juHozáPaDnéHo SlovenSka -  
okreSy nové záMky a levIce

môj región sú okresy Nové Zámky a Levice . kukurica v tých-
to regiónoch je jedna z najdôležitejších plodín a preto sa 
právom aj tu nazýva „kráľovnou polí“ . V okrese Nové Zámky 
je jej zastúpenie na cca 40 – 45 % pestovateľskej plochy . 
V okrese Levice je to o niečo nižšie percento . Najväčší po-
diel má pestovanie kukurice na zrno . menej je pestovaná ku-
kurica na siláž, ktorá sa ešte delí na siláž pre hospodársky 
dobytok a menšia časť na siláž pre bioplynové stanice .

Z hľadiska podmienok je okres Nové Zámky charakterizovaný 
ako veľmi teplý a veľmi suchý a to zhruba na ploche 73% 
a ostatná časť t . j . 27 %, ako teplá, veľmi suchá a nížinatá . 
pre okres Levice je delenie trochu iné . 29 % je veľmi teplý 
a suchý región, 54 % teplý, veľmi suchý a nížinatý a 17% 
dostatočne teplý, suchý a pahorkatinový . Vzhľadom na to, že 
sa regióny nachádzajú na dolných tokoch riek Váh, Nitra, Ži-
tava, hron a Ipeľ, je tu veľký predpoklad vysokej hladiny 
spodných vôd a tým aj zatápania parciel počas nejednej jari . 
Vplyvom cirkulácie spodných vôd a štruktúr pôd v okolí, je 
výsledkom silné zhutňovanie pôd, ktorých produkčný poten-
ciál v okrese Nové Zámky sa pohybuje z 80 %, na úrovni in-
dexu produktivity 90 (v tabuľkách sa hodnotí od 10 do 100) 
a z 20% je index produktivity 70 . V okrese Levice je to 50 % 
pôd na úrovni 80 – 90 a ďalších 50 % na úrovni indexu pro-
duktivity 40 až 60 .
Z toho vyplýva, že produkčný potenciál pôd je veľmi vysoký . 
Náchylnosť pôd na zhutňovanie odborníci zatriedili do troch 
skupín:
1 . primárna náchylnosť t . j . genetické vlastnosti pôdy, sú 

to ťažké pôdy, ílovito-hlinité, ílovité, íly, pôdy s iluviál-
nym horizontom ako pseudogleje a pod .

2 . sekundárne zhutnenie tvoria mechanizmy a tiež nepria-
me znižovanie odolnosti pôd voči zhutňovaniu, to zna-
mená nedostatok organického hnojenia, osevné po-

stupy, nevhodný sortiment priemyselných hnojív, nedo-
držiavanie spôsobov a podmienok obhospodarovania 
pôd atď .

3 . pôdy bez vysokého sklonu zhutňovania .
okres Nové Zámky má zhruba 60 % pôd s náchylnosťou na 
primárne a sekundárne zhutnenie, 20 % pôd je zhutňova-
ných sekundárne a 20 % pôd je bez vysokého sklonu k zhut-
ňovaniu . okres Levice má cca 45 % primárnej náchylnosti, 
15 % primárnej a sekundárnej a 40 % sekundárnej náchyl-
nosti na zhutnenie pôd .

Vplyvom cirkulácie spodných 
vôd a štruktúr pôd v okolí, je 
výsledkom silné zhutňovanie pôd.

Kukurica dokáže využiť každý 
centimeter pôdy, ktorú môže dobyť 
svojimi koreňmi. Je veľmi dôležité 
vysporiadať sa s týmto problémom 
pre úspešné pestovanie „Kráľovnej 
polí“. 

Typický pohľad na pôdy v okrese Nové Zámky .

Deň poľa kukurice, selice 8 . 10 . 2015 .

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
pavol.kuchar@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0905 422 877

Ing. alojz košík – agronóM Poľno SMe, S. r. o., PalárIkovo
pokusnej činnosti sa venujeme od roku 1974 a to nielen v kukurici . V súčasnosti mávame okolo 140 hybridov v pokuse skoro od všetkých osivárskych 
firiem . Chceme vedieť, ktoré kukurice sú v našich podmienkach najlepšie a preto jednotlivé hybridy sledujeme od vschádzania, ako sa prispôsobujú 
daným podmienkam ak je sucho, či nízke teploty pri vschádzaní . sledujeme ich aj počas kvitnutia a opeľovania, takže pokus máme až do zberu zmapo-
vaný . Vzhľadom na to, že máme rôzne pôdne podmienky, od ťažkých pôd až po piesočnato-hlinité, pokusy sme tento rok dali na ľahšie pôdy, aby sme sa 
dozvedeli ako sa tu presadia jednotlivé hybridy . V tomto roku ich zastihlo ohromné sucho a vysoké teploty, ktoré táto pôda nebola schopná eliminovať . 
preto sme sa rozhodli pokusy z roku 2015 nevyhodnotiť . Na dobrých kukuričných pôdach v Rastislaviciach nás milo prekvapil hybrid p0216, ktorý na výme-
re 33,9 ha dal úrodu 11,01 t na ha a na výmere 30,0 ha 9,78 t na ha . 
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Ing. laDISlav PlavTer – PreDSeDa PD koMoča
pokusy robíme viac ako 20 rokov . Takto si vyberáme novinky, ktoré sú v našich podmienkach najlepšie a zaraďujeme ich do pestovania na bežných plo-
chách . súčasne sledujeme aj všetky bližšie pokusné lokality . pri výbere hybridov kukuríc kladiem dôraz na tie hybridy, ktoré vyšli v suchých rokoch . ak sa 
dá, beriem troj až päťročný priemer . myslím, že táto činnosť, ktorá je síce náročná na čas, niekedy je to až 150 hybridov, nám zabezpečuje dobrý prehľad 
pri výbere hybridov kukuríc, čo sa odzrkadľuje aj v celkových vysokých priemerných úrodách na bežných plochách .

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV sLNEČNICE 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Komoča Nové Zámky 47.5681 18.0215 Repka 23. 4. 2015 28. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

150 0 0 LAUDIS 19,8 9,1

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14%)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9606 380 19,4 10,3 5,4 111 1753 1641

37N01 390 20,4 9,8 6,4 125 1663 1538

P9241 350 18,8 9,6 4,8 92 1624 1532

P9903 400 19,8 9,6 5,8 111 1628 1517

P0023 420 19,7 9,6 5,7 109 1624 1515

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Zemné Nové Zámky 47.5972 18.039 Pšenica oz. 23. 4. 2015 30. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

145 LAUDIS 20,0 4,4

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9606 380 19,2 5,7 5,2 59 962 903

P9486 360 19,2 5,2 5,2 54 881 827

P9241 350 20,0 5,1 6,0 61 867 806

37N01 390 19,6 4,9 5,6 55 831 776

P0412 530 18,7 4,8 4,7 45 810 765

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Poľnohospodár 
Nové Zámky a. s. Nové Zámky 48.1095 18.1965 Pšenica oz. 5. 5. 2015 29. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

150 20 20 ADENGO 19,8 4,5

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 19,1 5,4 5,1 55 923 868

P0412 530 19,8 5,3 5,8 62 906 844

P9606 380 19,8 5,0 5,8 58 853 794

P9911 480 20,5 4,9 6,5 64 836 772

P9549 380 17,8 4,6 3,8 35 790 755

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Komoča Nové Zámky 48.1578 18.0744 Kukurica na zrno 24. 4. 2015 24. 9. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

70 EXPRESS 50SX 9,6 4,4

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba  
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 10,2 4,9 1949 1928

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 9,6 4,5 1786 1772

PR64H42 44 ExpressSun/ HO 12,4 4,4 1770 1731

P63LE113 41 ExpressSun/ A 8,2 4,7 1658 1656

P64LE99 47 ExpressSun/ A 11,2 4,5 1590 1561
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326 000 ha z roku 1989 je momentálne pod závlahami na 
slovensku niečo cez 36 000 ha (hlavne polia so zeleninou 
a osivárske plochy), pričom predpokladáme, že obnova za-
riadení bude drahá a zdĺhavá .

kukuricu považujem z pohľadu pestovania za pomerne jed-
noduchú plodinu z hľadiska jej náročnosti a agrotechniky . 
medzi dôležité faktory pre dosiahnutie vysokých úrod kuku-

rice považujem skorú a kvalitnú sejbu, pričom mnohé naše 
hybridy sú na takúto možnosť vyšľachtené . bežná výživa 
a chemická ochrana ju potom „pretaví“ na vysoké výnosy . 
Z dlhodobého hľadiska vidím v blízkej budúcnosti potrebu 
sejby kukurice po kukurici, keďže vhodných osevných plôch 
z roka na rok v regióne ubúda . pri bezorebných techno-
lógiách považujem za kľúčové čo najdokonalejšie zapraco-
vanie rastlinných zvyškov do pôdy, čo sa poľnohospodárovi 
vráti v nižších výskytoch škodcov a chorôb . 

Z hľadiska portfólia hybridov od dupont pioneer, mojím naj-
obľúbenejším hybridom je zrnová kukurica p9241 aQ s Fao 
350, ktorá už viac rokov po sebe dáva vysoké a stabilné úro-
dy aj v suchých rokoch, akým bol aj rok 2015 . Úrody 12,6 to-
ny sú pre tento hybrid v mojom regióne bežné . V roku 2015 
preukázal hybrid p9241aQ tiež skvelé výsledky na pD  
Radošinka Veľké Ripňany, na pD Chynorany a pod . 

V neposlednom rade, dôležitou indíciou pre smerodajné 
pestovanie hybridov sú aj výsledky z poloprevádzkových 
pokusov (demo, paT) v regióne, ktoré sú niekedy agronóma-
mi dosť podceňované . preto odporúčam všímať si aj tieto vý-
sledky, hlavne z pokusov v okolí podniku, keďže spoločnosť 
dupont pioneer ma záujem šľachtiť hybridy kukurice presne 
na mieru a podľa požiadaviek jednotlivých podnikov .

regIón SeverozáPaDnéHo SlovenSka

môj región je zaujímavý tým, že sa rozprestiera v štyroch 
krajoch: Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom a bansko-
bystrickom kraji . Je zároveň aj akýmsi prienikom všetkých 
výrobných oblastí . počnúc zemiakárskou výrobnou oblas-
ťou, obilninárskou, repárskou a končiac kukuričnou v . o . Je 
v ňom zastúpená aj početná živočíšna výroba, z čoho vyplý-
va aj adekvátne pestovanie kukurice na siláž, určenú pre 
dojnice a výkrm hovädzieho dobytka .

Úrody poľnohospodárskych podnikov z Nitrianskeho a už aj 
z Trenčianskeho kraja sa pri kukurici na zrno, silážnej kuku-

rici, ale aj pri slnečnici a ozimnej repke často blížia k najvyš-
ším na slovensku . Vyplýva to z globálneho otepľovania, zo 
zmeny klímy za posledných 30 rokov, ale aj pestovania kva-
litných, výkonných hybridov, napríklad aj od spoločnosti 

dupont pioneer . Z celkového počtu pestovanej kukurice 
18 736 ha v mojom regióne predstavuje podiel pioneer hyb-
ridov viac ako 5 000 ha . Dôležitým predpokladom udržateľ-
ného pestovania kukurice je množstvo a prerozdelenie zrá-
žok  . Následkom extrémne teplého a suchého počasia za po-
sledné roky (najmä 2012 a 2015) sa dostala znovu do pozor-
nosti otázka šetrenia pôdnou vlahou a umelého zavla- 
žovania poľných plodín . Zaznamenali sme, že z pôvodných 

Úrody poľnohospodárskych 
podnikov z Nitrianskeho a už aj  
z Trenčianskeho kraja sa pri kukurici 
na zrno, silážnej kukurici, ale aj 
pri slnečnici a ozimnej repke často 
blížia k najvyšším na Slovensku. 

Z dlhodobého hľadiska vidím 
v blízkej budúcnosti potrebu 
sejby kukurice po kukurici, keďže 
vhodných osevných plôch z roka 
na rok v regióne ubúda. 

18-radové šúľky p9175 aQ na pD podlužany (2015) .

Veľmi sľubne vyzerajúci porast hybridu p9241 aQ na pD Chynorany (110 ha, 7,8 tony, 2015) .

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
jan.cierny@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0907 805 876

Ing.DanIel frauenScHuH, PreDSeDa PreDSTavenST va, Poľno vTáčnIk a. S. leHoTa PoD vTáčnIkoM
so spoločnosťou pioneer už spolupracujeme dlhšiu dobu . pestujeme od nich kukurice na siláž, s ktorými sme spokojní aj v našich náročnejších podhor-
ských podmienkach . Tento rok to boli hybridy p8000 a p8745, celkovo na 320 ha .
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pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

pD RaDoŠINka VEĽké RIpňaNY 155 8,8 p9241 350

pD RaDoŠINka VEĽké RIpňaNY 130 6,2 p9175 330

pD ChYNoRaNY 110 7,8 p9241 350

skY GRoUp sLoVakIa, s . R . o ., pIEŠťaNY, sTRED . m . 
RIpňaNY 57 6,5 pR37N01 390

pD poDLUŽaNY 50 6,9 p9578 320

pD RaDoŠINka VEĽké RIpňaNY* 40 8,5 p0216 490

ppD RYbaNY* 34 7,3 pR37N01 390

pD pobEDIm 30 7,5 pR37N01 390

pD DoLNé sRNIE 20 7,9 p9241 350

pD pobEDIm 20 5,7 p9241 350

KUKURICA NA ZRNO

*mokRé ZRNo

pestovateľ výmera 
(ha)

úroda zel. 
hmoty (t/ ha)

obsah 
sušiNy % hybrid fao

aGRoTRaDE GRoUp spoL . s R . o ., RoŽňaVa, sTRED . 
m . ČEpČíN 118 26,5 p8000 240

pD RaDoŠINka VEĽké RIpňaNY 90 41,0 36 pR34Y02 570

pD RaDoŠINka VEĽké RIpňaNY 80 39,0 37 p0216 490

pD RaDoŠINka VEĽké RIpňaNY 41 30,0 p9903 400

aGRoTRaDE GRoUp spoL . s R . o ., RoŽňaVa, sTRED . 
m . ČEpČíN 31 22,0 p8523 270

pD GaDER bLaTNICa 22 33,0 p8000 240

VJaRspoL, s . R . o ., NITRIaNskE pRaVNo 22 32,0 p9025 310

aGRoTRaDE GRoUp spoL . s R . o ., RoŽňaVa, sTRED . 
m . ČEpČíN 19 31,0 p8000 240

ppD RYbaNY 17 29,7 p9606 380

pD bECkoV 10 25,0 p9606 380

pD poDLUŽaNY 9 28,6 p9241 350

KUKURICA NA SILÁŽ

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Čachtice Nové mesto nad 
Váhom 48.6974 17.8116 Jačmeň 6. 5. 2015 3. 11. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

22,5 22,5 0 ADENGO 23,6 7,4

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P0023 420 24,1 8,8 10,1 178 1498 1320

37N01 390 25,8 7,9 11,8 187 1350 1163

P9486 360 20,8 7,0 6,8 95 1193 1098

P9606 380 22,8 7,2 8,8 126 1218 1091

P9175 330 21,5 6,5 7,5 97 1104 1007

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PDP Rybany Bánovce nad  
Bebravou 48.6834 18.2567 Pšenica oz. 22. 4. 2015 5. 11. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

45 45 45 18,5 6,8

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9606 380 19,4 11,8 5,4 127 2006 1878

P9486 360 19 11,4 5,0 114 1946 1831

P9578 320 18,9 11,0 4,9 108 1873 1765

P9074 310 17,6 10,6 3,6 76 1804 1727

P9241 350 19,8 10,8 5,8 126 1843 1718

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PPD Prašice Topoľčany 48.6177 18.1627 Pšenica oz. 29. 4. 2015 28. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

225 25 19,4 7,1

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9903 400 22,1 8,3 8,1 134 1409 1275

P9241 350 19,3 7,8 5,3 82 1322 1240

P9486 360 18,4 6,8 4,4 60 1152 1093

P9578 320 18,6 6,6 4,6 60 1116 1056

P9175 330 18,8 6,3 4,8 61 1075 1014

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER  
Na poĽNohospoDÁRskYCh  
poDNIkoCh V RokU 2015
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Ing.ján kovalčík, agronóM PPD ryBany
s firmou pioneer spolupracujeme už dlhší čas, takže portfólio hybridov dobre poznáme . Tento rok sme aj napriek suchému počasiu s úrodami spokojní . 
spomeniem napríklad hybrid pR37N01, ktorý dal z plochy 34 ha na mokré zrno priemernú úrodu 9,2 t/ ha .

Ing.MIcHal Dovaly, agronóM PD Horná nITra
Naša spoločnosť pestuje kukuricu na zrno v podmienkach hornej Nitry . aj napriek suchému roku a divej zveri, čo nám každý rok spôsobuje značné škody, 
sme s dosiahnutými úrodami spokojní . budúci rok chceme ísť cestou skorších hybridov, resp . nižších Fao do 240 .

poLopREVÁDZkoVé pokUsY  
kUkURICE Na ZRNo

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PPD PrašIce, 2015
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PPD PrašIce, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PPD čacHTIce, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, PPD čacHTIce, 2015
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, Mvl agro s. r. o., Bánovce naD BeBravou, 2014
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, Mvl agro s. r. o., Bánovce naD BeBravou, 2015
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ktorá posilnila bola sója . osiata plocha sa zvýšila o 18 % na 
8 360 ha . Tento trend pokračoval aj v roku 2015, kedy kuku-
rica na zrno klesla o ďalších 10 % . Tieto čísla poukazujú na 
fakt, že sa farmári v regióne snažia prispôsobiť klimatickým 
zmenám . Uprednostňujú skôr sóju, ktorej sa v regióne veľmi 
dobre darí, na úkor kukurice a slnečnice . 
aj v extrémne suchom ročníku 2015 ukázali hybridy pioneer 

svoj potenciál: 
•	 aGR s . r . o ., Lenartovce, p9578 na výmere 187 ha, úroda 

7,3 t/ ha . p9241 na výmere 15 ha, úroda 7,5 t/ ha . 
p9606 na výmere 35 ha, úroda 11 t/ ha .

•	 shR beta Gabriel, Rimavská seč, hybrid kukurice 
pR37N01, výmera 28 ha, úroda 10 t/ ha .

•	 shR Czikó Ladislav, Janice, pR37N01 na výmere 30 ha, úro-
da 9 t/ ha . p9578 na výmere 30 ha, úroda 9,5 t/ ha . slneč-
nica p64LE25 na výmere 45 ha poskytla úrodu 3,3 t/ ha .

•	 agroris s . r . o ., Rimavská sobota, p9606 na výmere 220 
ha, úroda 7 t/ ha .

•	 Dp Včelince, Včelince, p9578 na výmere 50 ha, úroda 
9 t/ ha . p9606 na výmere 60 ha, úroda 10 t/ ha .

Napriek stálemu poklesu stavu hospodárskych zvierat to eš-
te chovatelia v tomto regióne nevzdali . pre nich odporúčam 
v silážnom segmente overený silážny hybrid pR34Y02 . Je 
vhodný aj na výrobu bioplynu . V regióne funguje množstvo 
bioplynových staníc a úroda hmoty je dôležitá pre pokrytie 
ich potrieb . Y02 je mohutný s bohatým olistením a pevnou 
stonkou . V extrémne suchom ročníku 2015, kedy silážova-
nie bolo hektické, bola dosiahnutá úroda zelenej hmoty aj 
nad 30 t/ ha . 
aby sme zaistili objektívny výber hybridov a možnosť ich 
skúšania za rôznych lokálnych podmienok, zakladáme 
u pestovateľov každoročne pokusy . Na juhu stredného slo-
venska máme pokusy u korpod s . r . o . Lesenice, agrospol 
boľkovce, shR anton kovalčík orávka, shR beta Gabriel  
Rimavská seč .

regIón STreDnéHo SlovenSka 

Región v ktorom pôsobím sa rozprestiera od poiplia cez ma-
lohont až po Gemer . hlavné pôdne typy sú kambizem 
(50 %), fluvizem (20 %) a hnedozem (20 %) . Ročný úhrn zrá-
žok sa pohybuje medzi 650 – 900 mm . priemerná ročná tep-
lota je 11 °C . suma denných priemerných teplôt bola v roku 
2015 až 3 250 °C, čo je o 650 °C viac ako dlhoročný priemer . 
Tento fakt poukazuje jednoznačne na klimatické zmeny, kto-
ré prebiehajú v regióne . 
Z hľadiska zrážok je charakteristika regiónu rozpačitá . V roku 
2012 bol prakticky od marca až do konca roka deficit zrážok, 
naopak v roku 2013 bol prebytok zrážok, kedy ročný úhrn pred-
stavoval 800 mm . prvý polrok roku 2014 bol vyrovnaný, no 
druhý polrok bol zrážkovo bohatší, čo sťažilo hlavne výsev ozi-
mín . Výpadok zrážok je často v období, kedy by pre vegetáciu 
boli práve veľmi dôležité . aj tento fakt, nerovnomernosť rozde-
lenia zrážok vidíme ako následok globálneho otepľovania .
Rok 2015 sa začal teplotne nadpriemerne a zrážkovo prie-
merne . májové dažde priniesli úľavu od obáv zo stavu po-
rastov . problémy nastali až príchodom teplých frontov, kedy 
denné maximálne teploty atakovali hodnotu 40 °C . porasty 
kukríc a slnečníc boli teda značne poznačené extrémnym 
teplom . Zrážky v auguste už prišli neskoro na záchranu väč-
šiny porastov kukurice . s teplom si dokázali najlepšie pora-
diť hybridy kukurice: p9074, p9025, p9241 aQ, p9606, 
p9486 aQ a pR37N01, ktorý sa cíti v regióne ako doma . Je 

najobľúbenejším hybridom pestovateľov . 
V slnečnici dominuje hybrid p64LE25 vďaka tolerancii k su-
chu a odolnosti voči hubovým chorobám . 

V regióne je zaujímavý vývoj osiatych plôch . V roku 2013 sa 
tu vysiala kukurica celkovo na 34 500 ha, z toho na zrno 
19 300 ha . osiata plocha repky bola 8 800 ha, slnečnice 
6 900 ha a sóje 7 100 ha . V roku 2014 klesla osiata plocha 
kukurice o 13 % na 30 000 ha . pokles bol značný v prípade 
zrnovej kukurice až o 4 000 ha . Napriek tomu faktu si hybri-
dy pioneer zachovali priazeň farmárov a trhový podiel zo-
stal zachovaný . V prípade repky bol pokles plochy o 1 200 
ha oproti roku 2013 bez poklesu trhového podielu pioneer 
v tejto plodine . slnečnica zaznamenala pokles osiatej plo-
chy o 40 % oproti roku 2013, t . j . 2 700 ha . Jediná plodina 

20-radová kukurica p9578 z pokusu v orávke .

Verejný zber kukurice, orávka 23 . 10 . 2015 .

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
stefan.toth1@pioneer.com  
alebo volajte 0905 710 314

SHr Danko BarnaBáš, šIrkovce, okr. rIMavSká SoBoTa
Náš prvý kontakt s hybridmi pioneer sa začal v 90-tych rokoch hybridom monalisa . Dosahovali sme s ním vysoké úrody . Vyše 10 rokov pestujem hybrid 
pR37N01 a môžem povedať, že sa v našich podmienkach cíti ako doma . každý rok s ním dosahujeme špičkové úrody a má teda svoje pevné miesto v osev-
nom postupe . V suchom ročníku 2015 sme s N01 dosiahli na 25 ha úrodu zrna 9 t/ ha pri zberovej vlhkosti 21 – 23 % (viď . fotografia šúľkov zo zberu) .  

Tieto čísla poukazujú na fakt, 
že sa farmári v regióne snažia 
prispôsobiť klimatickým zmenám. 
Uprednostňujú skôr sóju, ktorej 
sa v regióne veľmi dobre darí, na 
úkor kukurice a slnečnice. 
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pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid typ

shR CZIkó LaDIsLaV, RImaVskÁ soboTa 45 3,3 p64LE25 a

VINICa a . s ., VINICa 27 2,8 p64LE25 a

SLNEČNICA ROČNÁ

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Kovalčík Anton, SHR Rimavská Sobota 48.4982 20.34 Slnečnica 23. 4. 2015 23. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

200 22,9 9,2

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 20,7 10,0 6,7 134 1700 1566

P0216 490 24,6 10,4 10,6 220 1763 1543

P0412 530 24,8 10,2 10,8 219 1727 1507

P9911 480 24,6 10,1 10,6 213 1710 1497

P9486 360 20,3 9,5 6,3 120 1612 1493

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Družstvo Agrospol, 
Boľkovce Lučenec 48.5571 20.2573 Kukurica na zrno 27. 4. 2015 5. 11. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

150 LUMAX 20,4 9,4

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9911 480 23,0 12,9 9,0 233 2199 1966

P0216 490 22,0 12,1 8,0 193 2049 1856

P0412 530 24,2 10,9 10,2 223 1861 1637

P0023 420 22,6 10,5 8,6 181 1787 1606

36V52 440 21,3 10,2 7,3 149 1732 1583

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

KORPOD, s. r. o., 
Lesenice Veľký Krtíš 48.1235 19.3471 Pšenica oz. 20. 4. 2015 27. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

120 0 0 22.4 6.9

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9486 360 20,2 7,8 6,2 96 1318 1222

P0023 420 23,3 7,5 9,3 140 1282 1141

37N01 390 23,3 7,5 9,3 140 1277 1138

P9911 480 22,7 7,4 8,7 129 1261 1132

P9606 380 23,4 7,4 9,4 140 1263 1123

pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

aGRoRIs, s . R . o ., RImaVskÁ soboTa 220 7,0 p9606 380

aGR s . R . o ., LENaRToVCE 187 7,3 p9578 320

Dp VČELINCE 60 10,0 p9606 380

Dp VČELINCE 50 9,0 p9578 320

aGR s . R . o ., LENaRToVCE 35 11,0 p9606 380

aGR s . R . o ., LENaRToVCE 35 7,3 p9175 330

shR CZIkó LaDIsLaV, RImaVskÁ soboTa 30 9,0 pR37N01 390

shR CZIkó LaDIsLaV, RImaVskÁ soboTa 30 9,0 p9578 320

shR bETa GabRIEL, RImaVskÁ sEČ 28 10,0 pR37N01 390

shR kVETko GabRIEL, ToRNaĽa 28 6,0 p9578 320

aGRoTRaDE GRoUp s . R . o ., sTRED . GEmERskÁ VEs 25 6,0 p9578 320

aGR s . R . o ., LENaRToVCE 15 7,5 p9241 350

KUKURICA NA ZRNO

Ing. MarTIn HavlaS, PreDSeDa PreDSTavenST va, vInIca a. S., okr. veľký krTíš 
V extrémne suchom ročníku nás prekvapil hybrid p9578 . s úrodou zrna 7,85 t/ ha sa nám pozitívne zmenila ekonomika pestovania kukurice . V našich 
podmienkach je sucho častým javom, preto sme sa rozhodli vyskúšať hybrid s vysokou toleranciou voči suchu . 

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER  
Na poĽNohospoDÁRskYCh  
poDNIkoCh V RokU 2015
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poLopREVÁDZkoVÝ  
pokUs kUkURICE Na ZRNo

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV sLNEČNICE 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Kovalčík Anton, SHR Rimavská Sobota 48.1235 19.3471 Kukurica na zrno 15. 4. 2015 30. 9. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

120 30 30 WING 7,7 3,6

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba  
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64LE25 43 ExpressSun/ A 8,0 4,3 1514 1514

P63LL06 42 Konvenčná/ A 7,4 4,1 1448 1448

PR64H42 44 ExpressSun/ HO 7,3 3,5 1395 1395

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 7,6 3,5 1391 1391

P63LE113 41 ExpressSun/ A 8,1 3,8 1346 1346

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, korPoD s. r. o., leSenIce, 2015
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VŠETKO V 1!

REZISTENCIA
K PLESNI SLNEČNICE

P64LE25

vysoký úrodový potenciál

VÝBORNÁ TOLERANCIA

k suchu

S VAMI OD SAMÉHO POČ IATKU

slovakia.pioneer.comDuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. 
®, TM, SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2016, PHII.

ÚRODA 2015 (t/ ha) PEST. VÝMERA (ha) PESTOVATEĽ

4,1 47 AGROSPOL JM s. r. o., Nový Ruskov

4,1 36 Sezaland s. r. o., Opoj

3,9 101 AGRO - VÁH, s. r. o., Tešedíkovo 

3,7 80 PD Kolárovo

3,6 34 CO.BE.R. - PLUS, spol. s r. o., Sobrance

3,5 44 Ľudmila Borková SHR,  Michalovce

3,4 90 PD KRUPÁ, Dolná Krupá

3,3 45 SHR Czikó Ladislav, Rimavská Sobota

3,2 89 AGROSPOL 5.TM, s. r. o., Tesárske Mlyňany 

3,2 56 PD Radošovce

3,2 47 PD Jablonec

3,2 180 Donau Farm Šamorín s. r. o.



Lebo dokážu v našich podmienkach dať vynikajúce úrody 
a sú cenovo dostupnejšie pre väčšinu pestovateľov .

Čo by som odporučil pre našie podmienky v silážnom seg-
mente? Je to hlavne niekoľko rokov v praxi odskúšaný 
a overený hybrid pR34Y02 . Napriek tomu, že živočíšna výro-
ba poklesla u nás azda najviac zo všetkých regiónov slo-
venska, pre tie podniky, kde sa ešte venujú chovu hovä-
dzieho dobytka, ako aj pre podniky s bioplynovou výrobou 
je to ideálny materiál . Či už ide o nutričné zloženie rastliny, 
vhodnosť pre výrobu metánu, alebo hlavne o vysokú úrod-

nosť . Na 64 ha parcele Co .bE .R . spol . s . r . o . sobrance do-
siahli úrodu 70,02 t/ ha, na podniku aGRokompLEX, spol . 
s r .o . humenné na 20 ha bola úroda 60,10 t/ ha, dokonca na 
Co .bE .R . spol . s . r . o . sobrance dosiahli úrodu zrna v suchom 
stave 14,02 na výmere 160 ha . V posledných teplejších ro-
koch ho aj preto niektoré podniky Dolného Zemplína využi-
vajú na zrnové účely . agronomické vlastnosti sú veľmi dobré 
– výborná suchovzdornosť, pevná hrubá stonka, bohaté olis-
tenie, erektívne postavenie listov . Napriek tomu, že je to Fao 
570, udomácnil sa už niekoľko rokov aj na hornom Zemplíne, 
kde sa kukurica na silážne účely pestovala s Fao do 330 .

pre ekonomicky silnejšie podniky by bolo ideálne využívať 
potenciál optimum® aQuamax® hybridov a to hlavne p9486, 
p9241, p9903 a p0023, ktoré najviac dokážu v našich stre-
doeurópskych podmienkach „vylúčiť náhodnosť a posilniť 
zákonitosť“ .

pre väčšiu objektivitu výberu hybridov sa snažíme lepšie 
priblížiť ich výkonnosť v regióne cez pokusy priamo u pesto-
vateľov . Na juhovýchodnom slovensku máme založené po-
kusy na pVoD mokrance, agroces, s . r . o . Cestice, agroves  
s . r . o ., Zalužice, u Ing . Jozefa kneža, shR michalovce a na 
VÚRV milhostov . Výber pokusných lokalít orientujeme tak, 
aby sme čo najlepšie zistili adaptabilnosť ponúkaných hyb-
ridov do konkrétnych podmienok našich farmárov .

regIón juHovýcHoDnéHo SlovenSka

Terra magna, rovná tabuľa čo vybieha z úpätia karpatského 
oblúka, to je Východoslovenská nížina, ktorá zaberá pod-
statnú časť môjho regiónu . krajina a poľnohospodárska vý-
roba - tento vzťah má v sebe istú symbiózu . Existujú tu de-
siatky, stovky závislostí, ktoré sa nedajú nijako obchádzať . 
o Východoslovenskej nížine to platí dvojnásobne . horúce 
a suché letá a v týchto agro-ekologických podmienkach, vari 
aj večné obavy, čo prinesie počasie, akú hru si s človekom 
zahrá . . . 
Na Východoslovenskej nížine sa v posledných rokoch z pes-
tovaných plodín udomácnila kukurica, no nie vždy sme jej 
však schopní poskytnúť ideálne pestovateľské podmienky . 
V tomto regióne sú často limitované aj finančnými možnos-
ťami . 
optimum® aQuamax® – jedinečná skupina produktov kuku-
rice pre pestovateľov na zníženie rizika spôsobeného nevy-
spytateľným suchým počasím . odporučil by som hlavne 
p9241 aQ a p0023 aQ, ktoré sa na základe výsledkov z po-
kusov v roku 2014 dostali medzi najlepšie čo sa týka ekono-
miky pestovania . Veľmi obľúbeným hybridom je v regióne aj 
starší, no stále stabilne úrodný hybrid pR37N01 . Na vysoký 
výkon tohto hybridu poukazujú aj výsledky z predchádzajú-
ceho obdobia . keď napr . Ing . kačúr shR michalovce dosiahol 
na 37 ha úrodu 13,5 t/ ha, na podniku agroces, s . r . o . Cesti-
ce dal úrodu 12,5 t/ ha , na pD Choňkovce 11,50 t/ ha a na 
Gama - poľnohospodárskom družstve pavlovce nad Uhom 

12,63 t/ ha na 47 ha parcele . V čom tkvie u tohto materiálu 
veľmi dobrá suchovzdornosť? Je to aj v schopnosti prekonať 
stres z tepla so zelenými neusychajúcimi listami a steblom . 
keď porast dostane vlahu, má ešte zelenú, dostatočnú asi-
milačnú plochu pre tvorbu úrody . Vysokú úrodu tohto mate-
riálu predurčuje už stavba rastliny, ktorá je hrubá, vysoká, 
s erektívne postavenými listami s dobrým stay-greenom . 

pridanou hodnotou je fakt, že N01 spoľahlivo odovzdáva vo-
du zo šúľkov v každom roku . 
V minulom roku k nemu pribudol nový hybrid p9606, ktorý 
nahradil legendu medzi hybridmi pR38a24 . Zdedil po nej 
kladné vlastnosti . a to vysokú adaptabilitu na naše prostre-
die a spoľahlivé úrody s nízkymi zberovymi vlhkosťami .  

aj v roku 2015, keď do konca augusta spadlo za posledných 
50 dní iba 12 mm zrážok, bol porast koncom augusta ešte 
zelený zásluhou veľmi dobrej suchovzdornosti a staygreenu 
a to pri extrémne vysokých teplotách 35 – 38 ˚C počas dlh-
šej doby . Za február až august 2015 spadlo 152 mm zrážok, 
čo na dlhodobý priemer 388 mm predstavuje iba 39 % 
z priemeru . pre jeho výšku, pevnú hrubú stonku, bohaté 
olistenie ho môžeme využiť aj na silážne účely a bioplynové 
stanice . prečo sa prihováram akurát za tieto dva hybridy? 

Vihorlatské lesy koncom bezzrážkového augusta, 2015 . 

V dôsledku daždivého počasia sa verejný zber kukurice uskutočnil 
v priestoroch miestneho kultúrneho domu . horovce 15 . 10 . 2015 .

Pre väčšiu objektivitu výberu 
hybridov sa snažíme lepšie 
priblížiť ich výkonnosť v regióne 
cez pokusy priamo u pestovateľov. 

Výber pokusných lokalít 
orientujeme tak, aby sme čo 
najlepšie zistili adaptabilnosť 
ponúkaných hybridov do 
konkrétnych podmienok našich 
farmárov.

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
anton.mraz@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0905 513 566

Ing. jozef knežo, SHr, MIcHalovce 
pri výbere hybridov kukurice som sa snažil zohľadniť špecifiká Východoslovenskej nížiny s typickými hlinito-ílovitými pôdami na fluvizemi prechádzajú-
cej do oglejenej pôdy . preto sa orientujem na plastické, prispôsobivé hybridy s dobrou výkonnosťou . keďže s firmou pioneer dlhodobo spolupracujem na 
celej výmere kukurice, ako aj repky, pestujem iba ich produkty . V tomto roku najviac splnil moje očakávania hybrid p9606 .
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pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid typ

aGRoVEs s . R . o ., ZaLUŽICE, sTRED . TUŠICkÁ NoVÁ 
VEs 77 3,5 p63LL06 a

haTaFaRm s . R . o ., haTaLoV 67 3,3 p63LL06 a

aGRo-VaLaLIkY a . s ., moLDaVa NaD boDVoU 67 3,1 p64bb01 pÁsIkaVÁ

aGRoVEs s . R . o ., ZaLUŽICE, sTRED . TUŠICkÁ NoVÁ 
VEs 56 3,7 p63LL06 a

aGRospoL Jm s . R . o ., NoVÝ RUskoV 47 4,1 p64LE25 a

ĽUDmILa boRkoVÁ shR, mIChaLoVCE 44 3,5 p64LE25 a

Co .bE .R . - pLUs, spoL . s R . o ., sobRaNCE 34 3,6 p64LE25 a

pVoD mokRaNCE 25 2,9 p63LL06 a

SLNEČNICA ROČNÁ

pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

aGRo-VaLaLIkY a . s ., moLDaVa NaD boDVoU 183 8,1 p0017 420

aT ZEmpLíN spoL . s R . o ., kaZImíR, sTRED . 
DÚbRaVka 104 7,4 p0023 420

Co .bE .R . - pLUs, spoL . s R . o ., sobRaNCE 70 7,5 pR34Y02 570

ING .JURaJ hospoDÁR - shR, ZaLUŽICE-LaŽňaNY 55 7,4 p9606 380

aGRoVEs s . R . o ., ZaLUŽICE, sTRED . TUŠICkÁ NoVÁ 
VEs 47 9,0 p9606 380

aT ZEmpLíN spoL . s R . o ., kaZImíR, sTRED . 
DÚbRaVka 6 7,4 p9606 380

KUKURICA NA ZRNO

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

NPPC - VÚA  
Michalovce Trebišov 49.1194 22.2446 Slnečnica 30. 4. 2015 29. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné hno-
jenie 

(k kg/ ha)
herbiCíd 1 herbiCíd 2

priem. ZberoVá
 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

60 60 60 WING 21,9 10,4

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

37N01 390 19,1 12,8 5,1 130 2169 2039

P9578 320 19,7 11,2 5,7 128 1904 1777

P9175 330 20,5 11,0 6,5 143 1866 1724

P9074 310 19,8 10,6 5,8 122 1795 1672

P9606 380 19,2 9,8 5,2 101 1658 1557

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

Knežo Jozef, SHR Michalovce 49.1518 22.0654 Pšenica oz. 2. 5. 2015 26. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

68 19,1 7,4

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 18,6 8,0 4,6 74 1367 1293

P9074 310 18,5 7,8 4,5 71 1334 1263

P9911 480 19,0 7,9 5,0 79 1336 1258

P0017 420 18,4 7,8 4,4 68 1322 1253

P0023 420 18,8 7,7 4,8 74 1312 1238

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PVOD Mokrance Košice-okolie 48.9839 21.0238 Pšenica oz. 28. 4. 2015 29. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné 
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

48 18 18 GARDOPRIM 
GOLD 19,4 5,7

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie  

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9911 480 20,7 6,8 6,7 91 1153 1062

P0017 420 18,7 6,2 4,7 58 1053 995

P9241 350 19,0 6,1 5,0 61 1031 971

P0216 490 18,9 6,0 4,9 59 1027 968

P9606 380 17,5 5,9 3,5 41 1001 960

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER Na 
poĽNohospoDÁRskYCh poDNIkoCh 
V RokU 2015
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LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

AGROVES s. r. o., 
stred. Tušická Nová 

Ves
Michalovce 49.1699 22.2432 Kukurica na zrno 23. 4. 2015 28. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

202 46 0 ADENGO 19,7 8,5

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2€ o 1t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9911 480 20,1 9,7 6,1 119 1651 1533

P0216 490 19,9 9,3 5,9 110 1587 1477

P9606 380 19,5 9,3 5,5 102 1574 1472

37N01 390 20,3 9,3 6,3 117 1581 1464

34Y02 570 22 9,3 8,0 149 1586 1436

Ing. PeTer Bereš, agronóM agroveS, S. r. o., TušIcká nová veS 
Na našom poľnohospodárskom podniku sa po viacročných skúsenostiach s rôznymi hybridmi orientujeme iba na hybridy firmy pioneer, ktoré pestujeme 
na výmere 280 ha . V roku 2014 sme dosiahli na celej výmere priemernú úrodu 10,28 t/ ha, po extrémne teplom a suchom roku 2015 sme zatiaľ vymlátili 
iba jednu parcelu s p9606 o výmere 47 ha a výnose 9,0 t/ ha . pri výbere hybridov zohľadňujeme aj výsledky poloprevádzkových pokusov, ktoré pre firmu 
pioneer robíme už viac rokov a propagujeme ich aj na zberových dňoch kukurice . Naše nosné hybridy sú: p9606, pR37N01,p0216 a pR34Y02 .

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV sLNEČNICE 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PD Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 49.3159 22.2362 Jačmeň 11. 4. 2015 2. 10. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

85 0 0 DUAL/ AFALON 8,2 3,8

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

PVOD Mokrance Košice-okolie 48.9672 21.0109 Kukurica na zrno 23. 4. 2015 29. 9. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCídy
priem. ZberoVá 

VLhkosť (%)
priem. úroda  
nažiek (t/ ha)

54 36 36 WING 7,5 3,9

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba  
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 7,4 4,0 1598 1598

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 9 3,8 1530 1522

P64LE25 43 ExpressSun/ A 7,8 4,0 1397 1397

P63LE75 40 ExpressSun/ A 7,3 4,0 1395 1395

P63LE113 41 ExpressSun/ A 7,9 3,9 1355 1355

hybrid rm
teChnoLógia/ 
typ Využitia

ZberoVá  
VLhkosť (%)

úroda nažiek  
t/ ha (8 %)

btto tržba  
€/ ha (nC a-350 

b-400 €/ t)

netto tržba  
€/ ha (-dosuš. 

2 € o 1 % t)

P64HE39 45 ExpressSun/ HO 8 3,9 1559 1559

P63LE75 40 ExpressSun/ A 7,1 4,4 1540 1540

P64HE118 44 ExpressSun/ HO 7,7 3,8 1536 1536

PR64H42 44 ExpressSun/ HO 7,2 3,6 1422 1422

P64LE99 47 ExpressSun/ A 7,7 3,9 1381 1381

PoloPreváDzkový PokuS SlnečnIce, PD nIžný Hrušov, 2015

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
 h

a)

zberová vlhkosť (%)

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

p64le99p64le25

p64lc108

p63le75

p64he39
p63le113

p64ll06
p64he118

p64lc09

pr64h42
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a optimum® aQuamax® hybrid p8523 . pozornosť si zaslúži 
aj novinka roku 2016, veľmi skorý univerzál p8521 s Fao 
220 s prednosťou využitia pre pestovanie na zrno, kvôli níz-
kym zberovým vlhkostiam .

pre odporúčanie vhodnosti jednotlivých hybridov pre tieto 
regióny sme aj v roku 2015 v spolupráci s našimi pestovateľ-
mi založili poloprevádzkové pokusy s kukuricou 
v Giraltovciach, vo Vrbove, v partizánskej Ľupči a tiež na 
orave v oravskej porube . o dosiahnutých výsledkoch na 
týchto lokalitách Vás radi poinformujeme v tomto vydaní 
kompasu, alebo pri osobných stretnutiach .

regIón SeverovýcHoDnéHo SlovenSka 

Región severovýchodného slovenska, presnejšie región od 
medzilaboriec po Námestovo, v ktorom zastupujem spoloč-
nosť pioneer hi-bred slovensko, považujem ako lokálpatriot 
za najkrajšiu oblasť slovenska, ale zároveň pre poľnohospo-
dárov pestovateľsky za najtažšiu oblasť slovenska . oblasť 
Šariša, spiša, Liptova či oravy bola pre poľnohospodárstvo 
vždy náročná, tradične zameraná na chov dobytka a oviec, 
čomu zodpovedala aj rastlinná výroba, orientovaná hlavne 
na produkciu krmovín pre živočíšnu výrobu . Tomu zodpove-
dá aj dopyt pestovateľov po skorých a úrodných silážnych 
hybridoch . 
Tieto požiadavky momentálne najviac spĺňa hybrid p8000 
(Fao 240), ktorý z celkového predaja v mojom regióne pred-
stavuje vyše 40 % . obľúbený je nielen u pestovateľov na si-
láž pre hovädzí dobytok (pD Tulčík, pD Jarovnice, RD bija-
covce, pD smižany, aGRosVID, s . r . o . Granč-petrovce, či 
Lk-sERVIs, spol . s r .o . partizánska Ľupča), ale veľkej obľube 
sa teší aj u pestovateľov, ktorí ho pestujú pre potreby bio-
plynových staníc (RD plavnica, aGRo RasLaVICE, s . r . o .,  
pD stropkov, LaTerra, s . r . o . poprad) .
keby som pred 30-timi rokmi, na skúške z rastlinnej výroby 
u pána docenta kulíka odpovedal, že kukurica sa pestuje aj 
pod Tatrami, asi by som túto skúšku neurobil . avšak časy sa 
menia a vďaka globálnemu otepľovaniu, ale najmä vďaka vý-
stavbe bioplynových staníc v tomto regióne, najväčší pesto-

vatelia kukurice v mojom regióne sú práve pod Tatrami . kon-
krétne LaTerra, s . r . o . poprad so 600 ha a Nofa – Ing . 
Norbert Fassinger z Vrbova so 400 ha silážnej kukurice . 
spoločnosť dupont pioneer má dlhodobú tradíciu v šľachte-
ní a testovaní veľmi skorých odrôd kukurice, ktoré spĺňajú 
podmienku dobrých chladových testov a sú vhodné pre pes-
tovateľov v tomto regióne . V súčasnosti tieto parametre spĺ-
ňajú najmä hybridy p7709, p8521 a p8000 . V roku 2016 pri-
nášame až tri sľubné veľmi skoré novinky: p8521 (Fao 220), 
p8451 (Fao 250), p8688 (Fao 280) určené pre silážovanie .
V roku 2015 dupont pioneer v spolupráci s naším výhrad-
ným obchodným partnerom pre inokulanty, firmou paRTNER 
- vetagro spol . s r . o ., spolu sprevádzkovali prvé pojazdné 
laboratórium pre poľnohospodárov . systém mobilného kr-
movinárskeho laboratória umožňuje komplexné hodnotenie 
rastlín ešte pred zberom, ale aj po vyfermentovaní siláže 
alebo senáže . Výstupom z merania napr . celých rastlín ku-
kurice pred silážovaním sú živinové parametre ako sušina, 
popol, dusíkaté látky, tuk, vláknina, aDF, NDF, škrob . Záu-
jem o služby tohto laboratória je veľmi veľký a spoločne dú-
fame, že tieto naše služby prispejú k spokojnosti našich zá-
kazníkov .
aj ked vyše 95 % pestovateľov v mojom regióne pestuje ku-
kuricu výhradne na siláž, predsa sa nájdu aj takí pestovate-
lia, ktorí vyhľadávajú skoré hybridy kukurice pre pestovanie 
na zrno . preto takéto hybridy už tradične skúšame na po-
zemkoch podniku agroslužby Vk Giraltovce, spol . s r . o ., kde 
tieto hybridy pravidelne každoročne predstavujeme na „Dni 
poľa kukurice“ a následne aj pri zbere vyhodnocujeme . ako 
najúrodnejšie hybridy s nízkymi zberovými vlhkosťami sa 
pre túto pestovateľskú oblasť ukazujú hybridy p8816 

oblasť Šariša aj v roku 2015 už v máji postihlo silné krupobitie . pole 
na obrázku kde prišlo k totálnej škode na poraste repky bolo nanovo 
osiate skorými hybridmi slnečnice a kukurice .

kukurica z predchádzajúceho obrázku (skorý hybrid pR39b29) . 
podľa sľubne vyzerajúcich šúľkov pR39b29 je vidiet, že voľba  
náhradnej plodiny bola správna .

Vďaka globálnemu otepľovaniu, 
ale najmä vďaka výstavbe 
bioplynových staníc v tomto 
regióne, najväčší pestovatelia 
kukurice v mojom regióne sú práve 
pod Tatrami.

V roku 2015 DuPont Pioneer 
v spolupráci s naším výhradným 
obchodným partnerom  
pre inokulanty, firmou PARTNER 
- vetagro spol. s r. o., spolu 
sprevádzkovali prvé pojazdné 
laboratórium pre poľnohospodárov.

Chceme poznať Váš názor.
Kontaktujte nás na adrese 
radovan.vavrek@europe.pioneer.com  
alebo volajte 0911 797 675

pestovateľ výmera 
(ha)

úroda zel. 
hmoty (t/ ha)

obsah 
sušiNy % hybrid fao

pD JaRoVNICE 81 31,6 33 p9025 310

pD mIER DUbINNé 40 34,5 35 p9025 310

aGRosVID, s . R . o ., GRaNČ-pETRoVCE 35 32,7 33 p8000 240

pD JaRoVNICE 22 33,2 33 p8745 280

pD JaRoVNICE 20 31,1 34 p8000 240

Lk-sERVIs, spoL . s R . o ., paRTIZÁNska ĽUpČa 15 33,7 31 p8000 240

NoFa – ING . NoRbERT FassINGER, VRboV 13 33,5 32 p7709 200

ŽIaREC, poĽNohospoDÁRskE DRUŽsTVo, 
TVRDoŠíN 10 36,8 32 p7709 200

ŽIaREC, poĽNohospoDÁRskE DRUŽsTVo, 
TVRDoŠíN 8 34,1 31 p7709 200

KUKURICA NA SILÁŽ

REÁLNE ÚRoDY hYbRIDoV pIoNEER Na 
poĽNohospoDÁRskYCh poDNIkoCh 
V RokU 2015
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pestovateľ výmera (ha) úroda (t/ ha) hybrid fao

oRaGRo – V, s . R . o ., sTREDIsko ČakLoV 35 7,6 p8523 270

LaDIsLaV kUĽka - Vk & spoL ., baRDEJoV 32 7,0 p8529 290

oRaGRo – V, s . R . o ., sTREDIsko ČakLoV 30 7,9 p8816 300

oRaGRo – V, s . R . o ., sTREDIsko ČakLoV 28 8,9 p8816 300

pD JaRoVNICE * 25 10,2 p8745 280

RD bIJaCoVCE * 12 9,8 p8000 240

KUKURICA NA ZRNO

* ZbER Na VLhké ZRNo

ján Pangrác - agronóM 

fIrMy vk&SPol. S r. o. 

BarDejov 

 

aj keď pre okres bardejov 

je typické skôr pestovanie 

kukurice na siláž, vhodným 

výberom hybridu a priazni-

vým počasím v danom roku 

sa občas podarí pozberať 

aj kukuricu na zrno . Teplé 

leto v roku 2015 a hybrid 

p8529 to umožnili . keby 

boli zrážky rovnomernejšie 

rozdelené počas vegetácie, 

dosiahnutý výnos 7 t/ ha pri 

zberovej vlhkosti cca 25 %, 

by bol určite ešte vyšší .

klokočík jozef - agronóM z PD žIarec 
T vrDošín 
 
kedže hospodárime v podmienkach hornej 
oravy, v roku 2015 sme objednali najskoršsí 
hybrid od firmy pioneer p7709 (Fao 200) . 
Vzhľadom na priebeh počasia v tomto roku 
nás dosiahnutá úroda zelenej hmoty milo 
prekvapila . Na jednom hone to bolo 34 t/ ha 
a na druhom takmer 37 t/ ha pri sušine 31 % . 
V tomto roku sme tiež kúpili a použili plečku 
s prihnojovaním a myslíme si, že dosiahnuté 
úrody potvrdili správnosť nášho rozhodnutia .

VÝsLEDkY poLopREVÁDZkoVÝCh  
pokUsoV kUkURICE Na ZRNo 2015

LokaLita okres Zemepisná šírka
Zemepisná 

dĺžka
predpLodina termín sejby termín Zberu

AGROSLUŽBY VK  
Giraltovce, spol. s r. o. Svidník 49.0622 21.3004 Kukurica na zrno 6. 5. 2015 4. 11. 2015

dusíkaté  
hnojenie 
(n kg/ ha)

FosForečné  
hnojenie 
(p kg/ ha)

draseLné  
hnojenie 
(k kg/ ha)

herbiCíd 1 herbiCíd 2
priem. ZberoVá

 VLhkosť (%)

priem. úroda 
Zrna 
(t/ ha)

184 ADENGO 24,2 10,8

hybrid Fao
ZberoVá  

VLhkosť (%)
úroda Zrna  

t/ ha (14 %)

dynamika 
odoVZdá-

Vania Vody 
(dosušiť %)

nákLady na 
dosušenie 

€/ ha (2 € o 1 t %)

btto tržba  
€/ ha  

(nC 170 €/ t)

netto tržba 
 €/ ha 

(btto-dosušenie)

P9241 350 28 12,7 14,0 355 2158 1803

P9074 310 25,4 12,2 11,4 278 2074 1796

P8816 300 24,9 11,5 10,9 250 1951 1701

P9578 320 27,2 11,8 13,2 312 2006 1694

P8523 270 20,7 10,5 6,7 141 1788 1647

poLopREVÁDZkoVé pokUsY 
kUkURICE Na ZRNo

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na zrno, oragro-v S. r. o., čaklov, 2015

úr
o

da
 z

rN
a 

(t/
 h

a)

zberová vlhkosť (%)
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PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na SIláž, Ing. norBerT faSSInger - nofa, vrBov, 2015
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obsah sušiNy (%)úroda zeleNej hmoty (t/ ha) úroda suchej hmoty (t/ ha)

p8000

49,5

p8816

38,7

p8521

52,5

p8688

43,5

p8523

42,8

p7709

44,6

PoloPreváDzkový PokuS kukurIce na SIláž, agroDružSTvo oPz oravSká PoruBa, 2015
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obsah sušiNy (%)úroda zeleNej hmoty (t/ ha) úroda suchej hmoty (t/ ha)

p7709

47,7

p8688

34,1

p8000

37,3

p8523

37,6

p8816

28,8

p8521

44,1

24,5

11,7 10,8 10,7 10,6 9,8 9,5

31,7 28,8 28,2 33,9 21,6
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vážený pestovateľ,

volajte, prosím, našich spolupracovníkov s dôverou .
odpovedať na Vaše otázky nám bude cťou .
Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a budeme sa tešiť 
Vašim pripomienkam a nápadom .


