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Vážení pestovatelia,
držíte vo svojich rukách občasník Inovačných centier značky DEKALB na Slovensku. Rok 2014 bol
veľmi bohatý na podujatiach a prostredníctvom tohto občasníka si môžete tieto dni pripomenúť.
Taktiež nahliadnete do plánov na ďalšiu sezónu – pestovateľského ročníka 2015.
Pojem inovácia možno najviac vystihujú svet IT technológii,
vedy a techniky a len málokto z nás by si s týmito pojmami
spojil kukuricu či repku. Hoci v obidvoch prípadoch ide o rastlinné druhy, inovatívnosť a inovácie sa v plnej miere dotýkajú
i rastlinnej ríše. Najmä vtedy, ak proces šľachtenia, zušľachťovania a vývoja sa týka nielen genetiky, ale i technologických
a pestovateľských prístupov.
Inovačné centrum v spojení s kukuricou, repkou a značkou
DEKALB nie je na slovenskom trhu novinkou. V roku 2014 ste

mohli vidieť zaujímavé novinky a ukážky toho najlepšieho,
najmodernejšieho a najmä najinovatívnejšieho. V porovnaní
s prvým ročníkom sa rozšírila výstavná plocha centier, ale i počet partnerov z radu chemických, výživárskych, strojárskych či
závlahových spoločností. Teší nás i otvorenie čisto silážneho
centra v Detve, skutočný štart inovačného centra v Milhostove a v neposlednom rade zaújem a vysoká kvalita centra kukurice a repky v Borovciach. Buďte a buďme teda inovatívni!
Váš tím DEKALB!
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Čo povedali návštevníci na podujatiach
Siláž bioplyn Detva
Ing. Boris Hrdlička,
Agrodružstvo
Senné:
„Viacmenej už od začiatkov používame DEKALB
hybridy, výhoda je, že
vždy boli špičkou a vždy
sledujú ten smer vývoja.
Vždy niečo nové vedia
posunúť o niečo ďalej.“

Kukurica Borovce

Ing. Mária Sekerešová, Agrosev Detva:
„Skúšame nové hybridy, nové prípravky a to aj chemické,
takže aj preto sme začali robiť s DEKALBom. Boli sme na
pokusoch v Borovciach, kde sme videli tie hybridy, páčili sa
nám, tak sme ich skúsili aj v našich podmienkach.“

Ing. Ondřej Václavík, Ekotech Horovce, s.r.o.:
„S hybridy společnosti Monsanto máme velice dobré zkušenosti
už dlouhou dobu, v podstatě od roku 2008 zajišťujeme surovinu pro pět bioplynových stanic na Slovensku o celkovém výkonu
5 MW, takže potřebujeme poměrně vysoké množství kvalitní suroviny a to nám pomáhají zajistit hybridy společnosti Monsanto.“

Ing. Róbert Dohál, PŠD Krakovany:
„Myslím si, že hybridy značky DEKALB patria medzi dve najlepšie značky na Slovensku, po stránke úrodnosti. A myslím
si, že to šľachtenie, odkiaľ hybridy značky DEKALB pochádzajú, sú z rovnakej krajiny ako tu, Iowa, Nebraska a rovnako
je tu dosť sucho a výkyvy počasia.“

Kukurica Milhostov

Ing. Ladislav Lukáč, Agroluk, s.r.o.:
Vanyo Zoltán, SHR Budulov:
„Ja spolupracujem s Monsantom už asi 10 rokov, na čo som
hrdý. Robíme aj pokusy, teraz ich mám na desiatich hektároch.
Sú to veľmi dobré hybridy, pretože odolávajú suchu, stresu
a keď im dáte, čo treba, tak je to ... na jedničku.“
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„U mňa prevažuje skôr pestovanie kukurice na siláž, lebo
naša firma hospodarí v podhorskej oblasti. Veľmi dobrou výhodou je v osivách DEKALB aj suchovzdornosť, no v úrodách
dosahujú minimálne dvadsať, štyridsať percent viacej ako
od konkurencie.“

Zaujímavosti z Inovačných centier
Teozinta
Predchodca kukurice z dôb, kedy Indiáni v Amerike
začínali pestovať túto plodinu. Ide o unikát, ktorý nenájdete v takejto podobe inde ako v Borovciach práve na Slovensku. Ďalšie historické a medzinárodné
hybridy ste mohli vidieť v Borovciach a Milhostove.

Bludisko
Ručne vysekaný labyrint ako zaujímavosť je určený
tým, ktorých orientačný zmysel vyniká nad ostatnými
a ktorých neodradili filmy ako Kukuričné deti alebo
Znamenie.

Výrobky z kukurice
Siláž, bioplyn, zrno, bioetanol. No viacej vecí sa vyrába z kukurice, denne ste s nimi v kontakte a ani
si to neuvedomujete. V Borovciach bola na tuto tému pripravená výstava pozdĺž celého centra.

Korene kukurice
V obdobiach sucha sú to práve korene, ktoré podporujú a vyživujú rastlinu. Potenciál jej rastu bol krásne
viditeľný v Borovciach, dĺžka koreňov býva väčšia ako
samotný porast kukurice.

Porovnanie šúľkov a potenciál úrody
Počet radov na šúľku kukurice jednoznačne poukazuje na potenciál úrody konkrétneho hybridu.
Pre názornejšie porovnanie konkrétnych hybridov boli v kukuričných inovačných centrách pripevnené šúľky na paneloch. Vidíte tie malé, ale
podstatné rozdiely?

Pohľad z výšky až 20m
Repka i kukurica môžu zdať rovnaké, keď sa na
nich nepozrete s odstupom. V prípade Boroviec
bolo možné si v deň podujatí prezrieť inovačné
centrá z výšky až 20m. Rozdiely v technológiach
aj v hybridoch boli hneď vidieť.
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VSTÚPTE

VIRTUÁLNE
INOVAČNÉ CENTRUM
Pozývame Vás na unikátnu virtuálnu prehliadku
inovačného centra.

Európska premiéra na Slovensku.
www.dekalbclub.sk

