téma: Ekonomika pestovania kukurice a slnečnice

ANKETA
V súvislosti s Témou mesiaca sme oslovili zástupcov hlavných osivárskych firiem s nasledujúcou otázkou:
Tohtoročné sucho sa postará minimálne o 20 %-ný medziročný prepad produkcie kukurice v EÚ. Tomuto fenoménu sa nevyhlo ani Slovensko.
Napriek suchu si ale niektoré hybridy kukurice dokázali udržať svoj úrodový potenciál, čo potvrdzujú aj početné prevádzkové pokusy osivárskych firiem, a najmä výsledky z praxe. Mohli by ste nám bližšie predstaviť hybridy kukurice z vášho portfólia, ktorým sa aj tento rok darilo
najúspešnejšie čeliť suchému počasiu?
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.,
produktový manažér RAPOOL Slovakia
Každému na Slovensku je dnes jasné, že úrody kukurice boli katastrofálne. Samozrejme, s výnimkou oblastí, resp. polí
s lokálnymi zrážkami v kritickom čase. Významným faktorom bola tiež sila pôdy, kde popri výške hladiny podzemnej vody, zohráva veľmi dôležitú úlohu tiež štruktúra pôdy a jej schopnosť zadržiavať vodu a živiny. Myslím, že s ohľadom na
pravidelné extrémy počasia bude samotná pôda a náš prístup k nej čoraz dôležitejší. Pokusy na Slovensku v tomto roku
odzrkadľovali realitu, tzn. obrovskú heterogenitu nielen v rámci celého poľa, ale i každej jednej pokusnej parcelky.
Preto je potrebné nazerať na úrodové výsledky komplexne a hľadať v nich výkon, vyrovnanosť a najmä stabilitu.
Hybridy SAATEN-UNION, ktoré prináša RAPOOL SLOVAKIA, potvrdili výbornú stabilitu i v tomto roku. SUPERBIA, SURREAL, SURAS i ďalšie v praxi napriek tohoročnému suchu veľakrát príjemne prekvapili. Z noviniek sa ako perspektívne
ukazujú dva neskoré hybridy SUNLINE a SUM 405, ktoré práve uvádzame na trh. Naše produkty testujeme v širokej
medzinárodnej sieti pokusov, ktorá veľmi dobre ukáže ich kvalitu v rôznorodých podmienkach. Preto sme presvedčení,
že SAATEN-UNION je správna voľba pre zabezpečenie stability úrod.

Ing. Juraj Drgoňa,
produktový manažér, Limagrain Slovakia
Osivárska spoločnosť Limagrain prináša pre pestovateľov na Slovensku vyváženú ponuku hybridov kukurice pre každé
pestovateľské podmienky, a to je platné aj o suchých podmienkach. V ponuke zrnových hybridov je to hlavne hybrid LG
30.369 (FAO 370). Zrnový hybrid pre široké spektrum pestovateľov. Svoje kvality preukázal aj v tomto suchom roku,
čoho dôkazom je spokojnosť hlavne pestovateľov v praxi. Na mnohých miestach exceloval úrodou, ktorá bola porovnateľná s úrodami v bežnom roku. Ďalším hybridom je LG 33.50 (FAO 350), hybrid preverený slovenskými podmienkami.
V silážnych hybridoch LG je to hybrid LG 34.90 so známkou LGAN.V suchých komplikovaných podmienkach priniesol
kvalitnú vysoko stráviteľnú hmotu a dostatok úrody s vysokým podielom zrna pre pestovateľov silážnych kukuríc.

Ing. Marek Jakubec,
produktový manažér, Pioneer Hi-Bred Slovensko
V uplynulých dvoch rokoch Pioneer ponúka plne obnovené portfólio. Priniesli sme 10 nových hybridov kukurice a ďalšie
štyri novinky zavádzame v roku 2016. Zástupcovia nového Pioneer portfólia sa veľmi rýchlo rozširujú medzi pestovateľmi. Favoritom skorostnej skupiny FAO 300 a tejto sezóny je P9241-ka a zrnová novinka P9074-ka (FAO 310). Na základe výberu pestovateľov sa stali v stredne neskorej FAO 400 skupine dominantnými P9903-ka a P0023-ka. Zo záveru
tejto skupiny je obľúbený P9911. A ak niekto hľadá FAO 500-vý hybrid, tak výber je jednoznačný: P0216 (Slon). Tieto
hybridy ukazujú značné genetické pokroky v úrode a aj v oblasti suchovzdornosti. To zaručuje ich Pioneer klasifikácia a
zároveň aj jedna z technologických značiek firmy: Optimum® AQUAmax®. Pestovatelia aj v treťom roku od ich zavedenia
vzrastajúcou mierou pestujú Optimum® AQUAmax® hybridy a tým dokazujú, že pre nich Optimum® AQUAmax® – ako
značka – zaisťuje bezpečnosť, aby dosiahli najvyšší výnos za daných okolností.

Ing. Lucie Rakowská,
marketing manažér, MONSANTO Slovakia
Tohtoročné sucho udrelo vo vlnách v pravý čas pre spôsobenie tých najväčších škôd – v dobe kvitnutia a potom vo
fáze nalievania zrna, keď sa formuje základ úrody. Nie je pravda, že so suchom sa nedá bojovať. Šľachtenie kukuríc
DEKALB® sa okrem iného sústreďuje aj na tieto vlastnosti a vďaka dlhodobému testovaniu mohla byť vyvinutá známka
HD, čo znamená doslova „testované v suchu a teple.“ Túto známku dostanú len hybridy, ktoré sa dlhodobo vyznačujú
vynikajúcimi úrodami nielen v dobe sucha. A že si túto známku vybrané hybridy zaslúžia, potvrdí nejeden pestovateľ na
Slovensku. Napríklad HD hybrid DKC5007 dosiahol v Čečehove (MI) na 50 ha čistú úrodu 12,57 t/ha alebo v obci Michal
na Ostrove (DS) na 83 ha úrodu 12,4 t/ha. Úrody nad 11 t/ha sú v tomto roku na Slovensku síce raritou, no DEKALB® ich
svojim výkonom pokrýva s hybridmi DKC4590 a novinkou DKC4541 (Rybany). Teší nás spokojnosť pestovateľov hybridov DEKALB® a už teraz sa tešíme na ďalšiu sezónu spolu s Vami!
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