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Vážení pestovatelia,

teší nás, že práve k  vám sa dostalo druhé vydanie 
produktového katalógu osív od spoločnosti LUCAGRA. 
Naším hlavným cieľom v  minuloročnej sezóne bolo 
obohatiť slovenské a české poľnohospodárstvo. Podarilo sa 
nám to úplne novými, ôsmimi hybridmi kukurice a niečím 
čo tu ešte nebolo, hybridmi „LEAFY Max“. 

S veľkou chuťou sme počas prvej úspešnej sezóny testovali 
ďalšie nové odrody kukuríc, ale aj iných plodín. Vďaka 
tomu vám môžeme predstaviť portfólio osív zložené 
z  dvadsiatich hybridov kukurice od FAO 280 do 600, 
šiestich odrôd slnečnice a  piatich odrôd sóje - “plodiny 
budúcnosti“. Portfólio nie je všetko s čím vstupujeme do 
novej sezóny. Náš obchodno-poradenský tím sa rozrástol 
a na stretnutia s vami sa teší Matej Bakita, Peter Macek, 
Štefan Krupa a Peter Kacz.

Je to už tretí rok čo sme začali testovať a dovážať osivá na 
vaše polia. Preto mi dovoľte v  krátkosti predstaviť našu 
spoločnosť a vyzdvihnúť jej prednosti a ciele.

LUCAGRA, s.r.o. na slovenskom a českom trhu pôsobí ako 
partner a výhradný zástupca troch “juhoslovanských“ 
inštitúcií. Chemical Agrosava – šľachtiteľský dom AS 
Hibridi (Srbsko, Belehrad), Inštitút poľných a zeleninových 
plodín NS Seme ( Srbsko, Noví Sad) a  Poľnohospodársky 

Vitajte v sezóne 2021!
Rozrastáme sa pre Vás. 

2

inštitút Osijek (Chorvátsko, Osijek). Naším hlavným cieľom 
je obohacovať portfólio osív na trhu o nové odrody. Kvalitné 
odrody, ktoré sú svojím šľachtením pripravené odolávať 
rýchlo sa meniacim klimatickým podmienkam, suchu 
a nedostatku zrážok. Pre niekoho zdanlivo zabudnuté 
poľnohospodárske krajiny, odkiaľ pochádzajú naše osivá 
nezaspali, práve naopak. Ich produkty sú známe vo väčšej 
časti Európy ako aj mimo nej.

Na čo sa môžete tešiť? 

• v časti LEAFY max – kukurica s charakterom sa dočítate o 
druhu kukuríc, ktoré sú svojou genetikou jedinečné v celej 
Európe. Ich potenciál je predovšetkým vo výške a  raste 
dodatočných párov listov (dvanásť a  viac) nad šúľkom. 
Vďaka ich genetike sú dosahované nadpriemerné úrody. 

• vysoko výnosné hybridy kukurice na zrno.
• portfólio slnečníc, ktoré ponúka klasiky, HO ale aj CL, CLP 

a Expres tolerantné odrody.
• v portfóliu sóje sú odrody od skupiny 00 až po 0. 
• Aj keď ich v tomto katalógu nenájdete, práve testujeme 

desať odrôd ozimných pšeníc,  šesť ozimných jačmeňov  
(4 kŕmne a 2 sladovnícke) a jednu líniovú repku.

Prajeme vám príjemné čítanie a  tešíme sa na osobné 
stretnutia.           
       

Matej Bakita
       Lucagra, s.r.o.





Tím Lucagra
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Ing. Štefan Krupa

T: +421 917 429 832
E: stefan.krupa@lucagra.sk

Matej Bakita

T: +421 915 980 711
E: matej.bakita@lucagra.sk

Ing. Peter Kacz

T: +421 918 888 294
E: peter.kacz@lucagra.sk

Peter Macek

T: +421 918 885 062
E: peter.macek@lucagra.sk
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KUKURICA



Plodiny

AS 201
OS 3114
OS 378
NS 3022
AS 334
NS 3014
DRAVA 404
AS 44
TOMASOV
OS 4014
FILIGRAN 
AS 5M11
NS 540
AS 5M43
VELIMIR
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Hybrid 

AS 144 S
Floury Leafy

AS 170 Silaž
AS 180 Siláž
Leafy
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Extra listn
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LEAFYMax hybridy majú o 70 % viac listovej plochy 
nad šúľkom ako klasické hybridy.

LEAFY MAX hybridKLASICKÝ HYBRID

LEAFYMax hybridy majú o 40 % väčšiu celkovú 
plochu listov na rastline ako klasické hybridy. 



LEAFY Max silážne hybridy  je druh silážnych kukuríc, 
ktorý je za posledných 5 rokov na trhu EÚ uznaný ako 
jedinečné riešenie pre pestovateľov kukurice na siláž. 

LEAFY v preklade z angličtiny znamená  listnatý.
FLOURY znamená múčny.

Hybridy s označením LEAFY Max sú špeciálne určené pre 
prípravu vysoko kvalitnej siláže. 

FLOURY LEAFY hybridy majú rovnakú charakteristiku 
stavby rastliny ako LEAFY. Rozdiel medzi nimi je, že 
FLOURY LEAFY hybridy majú vyšší obsah stráviteľného 
a pre bachor dostupného škrobu na výrobu mlieka. 
Približne 25 % zŕn na každom šúľku má úplne múčne 
zrno. Zostávajúcich 75 % je zložených z normálneho typu 
LEAFY zŕn. 
  
Názov LEAFY vznikol na základe génu, ktorý ovplyvňuje 
formovanie (rast) 12 a viac listov nad šúľkom, čo nie je 
prípad pri obyčajných hybridoch. Na obrázku môžete 
vidieť v ktorej časti vznikajú dodatočné listy v porovnaní s 
klasickým hybridom. Každá časť štruktúry rastliny LEAFY 
Max silážnych hybridov prešla procesom šľachtenia tak, 
aby uspokojila potreby výrobcov mlieka. Fermentačné 
rozbory ukázali, že  LEAFY Max hybridy majú veľký prínos 
aj pre výrobcov bioplynu.
   
LEAFY Max silážne hybridy vám ponúkajú možnosť 
produkovať väčšie množstvo kvalitného mlieka 
z hektára, čo automaticky znamená zvýšenie profitability 

LEAFY MAX
Floury leafy hybrids Leafy hybrids

„Designed for making milk“
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produkcie mlieka a zároveň udržiavať dobrý zdravotný 
stav  hospodárskych zvierat. Potvrdzujú to aj výsledky 
z monitoringu silážnych kukuríc z roku 2020, ktoré boli 
realizované spoločnosťou FEEDLAB s.r.o.. 

Habitus samotných rastlín je predurčený dosahovať 
nadpriemerné tonáže pozbieraných a posekaných rastlín pri 
priamom zbere z poľa.

Jedinečnosť LEAFY Max silážnych hybridov

• hybridy zamerané na maximálnu intenzifikáciu 
profitability z hektára pri pestovaní siláže

• zníženie nákladov na výrobu 1 tony vysokokvalitnej siláže

Vďaka čomu?

• výrazné zvýšenie produkcie siláže z hektára
• dostatočne dlhé zotrvanie v optimálnej sušine
• vysoký výnos stráviteľnej vlákniny a škrobu
• nadpriemerný počet listov nad šúľkom 12 a viac = 

znásobený fotosyntetický potenciál rastliny
• dodatočné listy umožňujú väčšiu produkciu cukru, ktorý 

sa v šúľku mení na škrob
• veľká odolnosť na sucho a horšie pestovateľské 

a klimatické podmienky  
• vynikajúca stabilita, habitus rastliny – vysoká odolnosť voči 

poliehaniu
• nadpriemerná výška a listnatosť zamedzuje prepúšťaniu 

svetla do porastu čo zabezpečuje čistý porast až do zberu



AS 144S (Floury leafy hybrid)

Hybrid je určený pre výrobu kvalitnej 
kukuričnej siláže z celej rastliny. AS 
144 S je najskorší hybrid so skupiny 
LEAFYMax. Po druhej sezóne 
pestovania na Slovensku potvrdzuje 
tento hybrid, že vo svojej skupine FAO 
si ťažko hľadá konkurenta. Jeho výška 
a potenciál rastu 12 a viac listov nad 
šúľkom má za výsledok percentuálne 
navýšenie úrod na vašich parcelách. 
Šúľok je postavený nízko až stredne, 
je veľmi veľký s mäkkým zrnom a je 
charakteristický pomalým uvoľňovaním 
vlahy. V dobrých podmienkach 
môže mať 2 až 3 plnohodnotné 
šúľky. Spojenie nadpriemernej 
listnatosti a veľkých šúľkov má za 
následok výrobu stráviteľnejšej 
a energeticky cennejšej siláže. Je to 
hybrid s maximálnym využitím, vďaka 
vynikajúcej stráviteľnosti celej rastliny 
a vysokým obsahom škrobu. Vysoká 
výnosnosť a výborné fermentačné 
výsledky potvrdzujú jeho vysoký rozsah 
využiteľnosti. AS 144 S nakŕmi dobytok 
aj bioplynovú stanicu.

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 63.000 do 72.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• výsev od 62.000 do 
67.000 rastlín/ha v horších 
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 19-21 cm

• excelentné výsledky 
dosahuje pri zavlažovaní

• pestovať ako krmivo pre 
dobytok

• pestovať pre výrobu 
bioplynu

• neodporúčame pestovať 
na zrno

Registračné skúšky 
Vydal ÚKSÚP v roku 2017

Vynikajúci pre výorbu 
mlieka
Kvôli vyššiemu obsahu 

stráviteľného škrobu

Vynikajúci pre BPS
Kvôli vysoko výnosným úrodám 

a fermentačným výsledkom

Kukurica na siláž
FAO 400
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AS 170 Silaž

AS 170 je podobný typ hybridu 
kukurice ako AS 144 S. Pri dodržaní 
agrotechnických postupov sa odvďačí 
vysoko nadpriemernými úrodami. Je 
to veľmi vysoká rastlina sýtozelenej 
farby, charakteristická hrubou a pevnou 
stonkou odolnou voči poliehaniu. Tento 
hybrid je na Slovensku pestovaný 
už druhú sezónu a pri ideálnych 
podmienkach má  až 12 listov nad 
šúľkom. Vďaka týmto prednostiam 
dosahuje excelentné výsledky pri zbere, 
ktoré pomáhajú zvýšiť profitabilitu 
u pestovateľa. Je charakteristický 
pomalým uvoľňovaním vlahy zo zrna. 
Vďaka listnatosti zamedzuje prieniku 
svetla k pôde čím výrazne bráni 
k vzchádzaniu následných burín. AS 170 
je hybrid s veľmi stabilnými výnosmi 
a v skupine LEAFYMax je to jeden z 
najvyšších hybridov. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 62.000 do 70.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• výsev od 61.000 do 67.000 
rastlín/ha v horších 
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 20-22 cm 
neprehusťujte porast

• excelentné výsledky 
dosahuje pri zavlažovaní

• vyhnite sa sejbe na 
pieskovitých pôdach

• pestovať ako krmivo pre 
dobytok

• pestovať pre výrobu 
bioplynu

• neodporúčame pestovať 
na zrno

Veľmi vysoká rastlina
S veľkým počtom dodatočných 

listov

Nadpriemerná úroda
Šúľky 14-16 radov zŕn

Produkcia mlieka 30 275 
kg/ha
(monitoring silážnych kukuríc 

2020 FEED LAB, s.r.o.)

Kukurica na siláž
FAO 570
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(Leafy hybrid)





Tento hybrid na poli nemusíte hľadať, 
pretože jeho osobným cieľom je 
dotknúť sa neba. Z diaľky si ho môžete 
mýliť s cirokom. Potenciál tohto 
hybridu je neuveriteľný až kým si ho 
nevyskúšate. Za posledné dva roky sa 
vždy prispôsobil podmienkam, ktorým 
bol vystavený. Jeho často využitý 
potenciál je 12 listov nad šúľkom a výška 
takmer 4 metre. Výborná správa je, že 
pri svojej výške si drží všetky parametre 
stráviteľnosti a to vďaka 2 veľkým 
šúľkom so 14 až 16 radmi zŕn. Listene sú 
stlačené a dobre priľnuté k šúľku vďaka 
čomu veľmi pomaly uvoľňuje vlhkosť zo 
zrna. Hybrid je určený pre výrobu extra 
kvalitnej kukuričnej siláže z celej rastliny. 
Je to veľmi vysoká rastlina sýtozelenej 
farby, charakteristická hrubou a pevnou 
stonkou odolnou voči poliehaniu. Ako 
každý so skupiny LEAFYMax nakŕmi 
dobytok aj BPS. Starajte sa o tento 
hybrid ako o ten najdôležitejší a on sa 
vám odvďačí nadpriemernými úrodami.

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 62.000 do 70.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• výsev od 61.000 do 67.000 
rastlín/ha v horších 
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 20-22 cm. 
Neprehusťujte porast.

• excelentné výsledky 
dosahuje pri zavlažovaní

• pestovať ako krmivo pre 
dobytok

• pestovať pre výrobu 
bioplynu

• neodporúčame pestovať 
na zrno

Zvyšuje profitabilitu
Vysokými tonážami pri zbere

Vysoko stráviteľné vlákna
doplnené potrebným 

množstvom škrobu

Najneskorší hybrid od 
LEAFYMax
S potenciálom nárastu 3 šúľkov 

Kukurica na siláž
FAO 600
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AS 180 Silaž (Leafy hybrid)





AS 201

AS 201 je skorý a overený 
hybrid s rýchlym 
vzchádzaním. Šúľky tohto 
hybridu majú 16-18 radov 
zŕn a ich priemerná dĺžka 
je 19 cm. Rastlina ako 
taká je vysoká, listnatá, 
s pevnou stonkou, ktorá 
je odolná voči poliehaniu. 
Tento hybrid má 
vynikajúce uvoľňovanie 
vody zo zrna. AS 201 je 
svojimi výnosmi stabilný 
hybrid, ktorý zvládne rôzne 
klimatické a agrotechnické 
podmienky. Šúľky patria do 
skupiny FIX. To znamená, 
že šúľky nemajú schopnosť 
sa výrazne predĺžiť ale 
naopak dorastú do 
rovnakej veľkosti pri 
optimálnom, hustejšom 
aj menej hustejšom 
výseve. Pre rekordné úrody 
v dobrých podmienkach 
sa odporúča  túto odrodu 
vysiať vo väčšej hustote. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 72.000 do 78.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami 17-20 cm

• excelentné výsledky 
dosahuje pri hustejšom 
výseve

• odporúčame pestovať na 
zrno

Stabilný výnos

Rýchle uvoľňovanie vody

Rýchly a skorý rastKukurica na zrno
FAO 280
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OS 3114

OS 3114 je stredne 
skorý hybrid pôvodom 
z Chorvátska. Tento 
hybrid je veľmi 
prispôsobivý na rôzne 
klimatické podmienky 
čoho dôkazom je, že za 
posledné dva roky sa 
prispôsobil podmienkam 
pestovania v Maďarsku, 
Slovinsku, Chorvátsku 
a Rumunsku. V minulej 
sezóne bol testovaný na 
Slovensku, kde potvrdil 
svoju adaptabilitu našim 
podmienkam. Šúľky 
tohto hybridu majú 16-18 
radov zŕn a sú vyplnené 
až po špičku. Rastlina ako 
taká je stredne vysoká, 
listnatá, s elastickou 
tenšou stonkou, ktorá je 
odolná voči poliehaniu. 
Šúľky tohto hybridu sú 
kompaktné a nasadené 
stredne vysoko na rastline.  

Kukurica na zrno
FAO 330

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 71.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami 17-19 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Stredne skorá odroda

Vyšľachtená v Chorvátsku

Nová generácia hybridu
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OS 378

OS 378 je prispôsobivý  
hybrid rôznym 
pôdnym a klimatickým 
podmienkam. Vysoká 
tolerancia na nedostatok 
vlahy a sucha sa prejavuje 
predovšetkým v časoch 
opelenia. Šúľky tohto 
hybridu sú veľké, ale 
kratšie s hlbokým 
zrnom typu konský zub. 
Štandardne majú 16-18 
radov zŕn.  Rastlina ako 
taká je stredne vysoká, 
s pevnou stonkou, ktorá 
nepolieha. Tento hybrid 
má veľmi dobrý zdravotný 
stav a disponuje vysokou 
klíčivosťou. Z týchto 
dôvodov si tento hybrid 
určite obľúbite. V minulej 
sezóne bol testovaný 
na klimatické a pôdne 
podmienky na Slovensku, 
kde potvrdil svoj dobrý 
zdravotný stav. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 73.000 do 78.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami 17-19 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Rozvetvený koreňový systém

Vysoká tolerancia na najbežnejšie 

choroby

Rýchly a rovnomerný počiatočný 
rast

Kukurica na zrno
FAO 350
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NS 3022

NS 3022 je posledný 
hybrid v našom portfóliu 
z kategórie stredne skorý. 
Vzchádzaním a rastom 
ho zaraďujeme do tejto 
kategórie, dozrievaním by 
sme ho ale mohli zaradiť 
aj do skupiny stredne 
neskorý. Pôvodom je zo 
Srbska a registrovaný 
a schválený pre pestovanie 
v Európskej únii bol 
v Slovinsku. Šúľky tohto 
hybridu majú 16-18 radov 
zŕn. Pre zrná je typické 
žlto-oranžové sfarbenie, 
s typom konský zub. Ako 
predplodina mu vyhovuje 
najmä pšenica. Rastlina je 
stredne vysoká s elastickou 
stonkou a listami 
smerujúcimi k metline. 

Kukurica na zrno a siláž
FAO 360

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 71.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami 17-19 cm

• pre pestovanie na siláž 
zvýšte výsev o 5 až 10 000 
rastlín/ha

• odporúčame pestovať na 
zrno

Vyšľachtený v Srbsku

Nová generácia hybridu

Stredne skorý hybrid
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AS 334

AS 334 má silný a pevný 
koreňový systém. Je to 
nízka rastlina, ktorej šúľok je 
postavený nízko až v strede, 
čo umožňuje ľahký a rýchly 
zber z menším množstvom 
pozberových zvyškov. 
Tým šetrí prevádzkové 
náklady pestovateľa. Šúľok 
je vyplnený do konca so 
16 – 18 radov hlbokého zrna 
a veľmi tenkého vretena. 
Zrno je charakteristické 
červenými pásmi po bokoch. 
Skleslé listene v čase zberu 
zabezpečujú, že zrno veľmi 
rýchlo púšťa vodu. Zdravotný 
stav rastliny a šúľka je výborný 
ako aj tolerancia na stresové 
podmienky. Tento hybrid 
taktiež preukázal dobrú 
odolnosť na vijačku kukuričnú. 
Klasy patria do skupiny 
FIX a preto pre pestovanie 
tohto hybridu platia rovnaké 
odporúčanie výsevu ako pri 
AS 201. V minulej sezóne bol 
pestovaný na 14 miestach na 
Slovensku na celkovej výmere 
230 ha.  

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 70.000 do 76.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 18-20 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Odolný vijačke kukuričnej

Veľké úrody zrna

Rýchly a ľahký zberKukurica na zrno
FAO 380
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NS 3014

NS 3014 je stredne neskorý 
hybrid, ktorý sa vyznačuje 
predovšetkým dobrými 
výsledkami pri pestovaní 
za menej priaznivých 
podmienok. V predošlých 
rokoch preukázal 
toleranciu na sucho, 
v ťažkých pôdach a vo 
veterných oblastiach. Šúľky  
majú 14-16 radov  zŕn typu 
konský zub. Nasadenie 
šúľkov je stredne vysoko. 
Priemerná hmotnosť 1000 
zŕn je 360 g. Pri zvýšenom 
výseve rastlín je tento 
hybrid možné pestovať 
aj na siláž. V minulej 
sezóne bol prvý krát 
pestovaný na Slovensku 
a teda sledovaný 
v našich klimatických 
podmienkach. Pôvod 
šľachtiteľa je zo Srbska.  

Kukurica na zrno a siláž
FAO 380

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 71.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 18-20 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

• pre pestovanie na siláž 
zvýšte výsev o 5 až 10 000 
rastlín/ha

Vysoká tolerancia na sucho

Veľké zrno s tenkým 
vretenom
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DRAVA 
404

DRAVA 404 je náš druhý 
hybrid v zaujímavej skupine 
FAO 420. Ako naznačuje 
jeho názov vyšľachtený bol 
u nášho partnera v inštitúte 
v Chorvátsku. Rastlina je 
vysoká veľmi pekne olistená 
s pevnou stonkou. Šúľky 
sú stredne veľké, valcovité 
vyplnené až po špičku so 
16 – 18 radmi menšieho 
a hlbokého zrna typu 
konský zub. Tento hybrid 
má potenciál nájsť si svoje 
miesto na slovenskom 
trhu. V minulej sezóne 
bol zaradený do pokusov 
a testovaný na slovenské 
podmienky.     

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 71.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 18-20 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Rýchlo púšťa vlhkosť

Vysoká tolerancia 
k najbežnejším chorobám 

Kukurica na zrno
FAO 420
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AS 44

AS 44 je hybrid, ktorý si 
v rôznych pestovateľských 
podmienkach zachováva 
rýchle uvoľňovanie vody 
zo zrna a vysokú úrodu 
suchých zŕn. Na druhej 
strane treba upozorniť 
na jeho pomalšie 
vzchádzanie. Preto tento 
hybrid neodporúčame 
pestovať v oblastiach, kde 
po sejbe dlhodobejšie 
pretrvávajú výrazné 
teplotné rozdiely medzi 
dňom a nocou. Šúľky 
sú postavené stredne 
vysoko a sú veľmi tenké. 
Pri zbere sú šúľky dlhé 
približne 22 cm a majú 16 
radov, tvorených z veľkých, 
širokých a zdravých zŕn 
typu konský zub.  AS 
44 má tenkú, elastickú 
stonku, ktorá je odolná 
voči poliehaniu a lámaniu. 
Klasy patria do skupiny 
FIX a preto pre pestovanie 
tohto hybridu platia 
rovnaké odporúčanie 
výsevu ako pri AS 201.

Kukurica na zrno
FAO 450

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 68.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 19-21 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Tenká elastická stonka

Odolný voči poliehaniu

Zrno typu konský zub
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TOMASOV

TOMASOV je hybrid novej 
generácie, ktorý je veľmi 
tolerantný voči nepriaznivým 
klimatickým a pôdnym 
podmienkam. Pri priaznivých 
podmienkach možno 
očakávať vysoké výnosy. Jeho 
výhodou je hlboký koreňový 
systém, ktorý umožňuje 
lepšiu absorpciu vody a živín 
z pôdy. Šúľky majú 14 - 16 
radov zŕn a ich nasadenie na 
rastline je stredné. Zrná sú 
červenkastej farby. Rastlina 
je vysoká s pevnou stonkou 
odolnou voči poliehaniu. 
Tento hybrid je pôvodom 
z Chorvátska a v minulej 
sezóne bol v pokusoch 
prvý krát testovaný na 
naše klimatické a pôdne 
podmienky. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 70.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 18-20 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Neskorá odroda

Vhodný na rôzne typy pôdy

Hlboký koreňový systémKukurica na zrno
FAO 450
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OS 4014

OS 4014 je hybrid novej 
generácie, ktorý vďaka 
svojej genetike ponúka 
možnosť pestovania 
na zrno ale aj na siláž. 
Rastlina je stredne vysoká 
a dobre olistená. Stonku 
má pevnú odolnú voči 
poliehaniu. Šúľky majú 16 
- 18 radov zŕn s výraznou 
zrnitosťou a na rastline sú 
nasadené stredne vysoko. 
Sú väčšie a majú valcovitý 
tvar. Počas niekoľkých 
rokov testovania sa 
preukázal mimoriadnou 
adaptabilitou na rôzne 
podmienky výroby, 
podnebia a pôdy. Minulú 
sezónu bol testovaný aj na 
Slovensku.  

Kukurica na zrno
FAO 450

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 70.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 18-20 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Nová generácia hybridu

Pôvod hybridu Chorvátsko

Produkcia mlieka 29 247 kg/ha
(monitoring silážnych kukuríc 2020 
FEED LAB, s.r.o.)
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FILIGRAN

FILIGRAN je najnovší 
hybrid od nášho 
partnera z Chorvátska. 
Je pokračovaním vo 
vytváraní vysoko úspešnej 
línie hybridov zo skupiny 
(FAO 400) ako napríklad 
TOMASOV, OS 4014 alebo 
nami neponúkaný hybrid 
KULAK. Ako pri jeho 
predchodcoch aj tu platí, 
že má vynikajúci a hlboký 
koreňový systém. Pevnú 
stonku a k tomu sa ešte 
pýši krásnymi veľkými 
listami. FILIGRAN bol 
vyšľachtený za účelom 
pestovania na zrno. Šúľky 
majú 16 – 18 radov zŕn typu 
konský zub a sú vyplnené 
až po špičku. Svoje kvality 
potvrdil v internom 
pokuse Lucagra, kde 
dominoval s úrodou 12,7 t/
ha pri 14 % vlhkosti. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 70.000 do 75.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 18-20 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno

Najnovší hybrid 
poľnohospodárskeho inštitútu 
Osijek

Výrazné veľké listy a vysoké 
úrody zrna

Kukurica na zrno
FAO 450

NOVINKA
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AS 5M11

AS 5M11 patrí do skupiny 
neskorých hybridov na 
zrno. Tento hybrid sa 
v ťažkých a stresových 
podmienkach výroby 
vyznačuje svojou 
toleranciou na nedostatok 
vlahy a vystaveniu 
vysokým teplotám a 
suchu. Má vysokú veľmi 
pevnú stonku odolnú 
voči poliehaniu. Šúľky 
sú postavené stredne 
vysoko,  s uniformitou 
so 14- 16 radmi veľkého 
červenožltého zrna. Pre 
tento hybrid je typické 
formovanie dvoch šúľkov. 
AS 5M11 sa vie výborne 
adaptovať všetkým 
podmienkam pestovania. 
Odporúčame ho 
predovšetkým pestovať na 
zrno alebo na delený zber, 
t.j. CCM.

Kukurica na zrno a CCM
FAO 470

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 65.000 do 70.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 20-22 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno a CCM

Tolerantný k zlým klimatickým 
podmienkam

Adaptabilný na rôzne pôdy

Typická dvojšúľkovosť
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NS 540 je hybrid, ktorý 
minulú sezónu na 
pokusných poliach 
na Slovensku zaujal 
predovšetkým svojou 
veľkosťou a robustnou 
stavbou. Rastlina ako taká 
je  veľmi vysoká s pevnou 
stonkou a veľkými listami. 
K tomu sa pridali veľké  
šúľky so 16 radmi zŕn. 
Pomer veľkosti rastliny 
a šúľka by mal byť ideálny 
na pestovanie na siláž 
a vhodný na kŕmenie 
hospodárskych zvierat 
alebo pre bioplynové 
stanice. NS 540 je odroda, 
ktorá je dobre tolerantná 
voči nedostatku vody 
a sucha. Vhodný je na 
pestovanie na zrno. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 63.000 do 68.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 20-22 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno alebo na siláž

• pre pestovanie na siláž 
zvýšte výsev o 5 až 10 000 
rastlín/ha

Veľmi neskorý hybrid

Veľká rastlina s veľkým šúľkom

Produkcia mlieka 29 247 kg/ha
(monitoring silážnych kukuríc 2020 

FEED LAB, s.r.o.)
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AS 5M43

AS 5M43 je veľmi neskorý 
hybrid, ktorý patrí do 
najnovšej generácie 
AS Hibridov s vysokým 
potenciálom úrodnosti. 
Šúľky majú veľké zrná, 
ktoré sú vsadené do 
tenkého vretena. Väčšinou 
sú tvorené z 18tich radov 
zŕn. Rastlina ako taká 
je vysoká a šúľky sú 
umiestnené v strednej 
výške. Tento hybrid 
sa vyznačuje dobrou 
toleranciou voči vijačke 
kukuričnej, ale aj rôznym 
chorobám šúľku.AS 
5M43 je adaptabilný 
rôznym podmienkam,  
ale odporúčame ho 
pestovať s intenzívnymi 
poľnohospodárskymi 
postupmi. šúľky patria do 
skupiny FIX a preto pre 
pestovanie tohto hybridu 
platí rovnaké odporúčanie 
výsevu pre navýšenie 
úrody ako pri AS 201.

Kukurica na zrno a siláž
FAO 580

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 65.000 do 70.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 20-22 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno a CCM

Dobrá odolnosť voči vijačke 
kukuričnej

Dobre púšťa vlahu zo zŕn
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VELIMIR

VELIMIR je veľmi 
neskorý hybrid, ktorý 
je v Chorvátsku 
vysoko obľúbený kôli 
pestovaniu na zrno ale 
aj na siláž. V pokusoch 
na Slovensku preukázal 
všetky predpoklady 
vysoko výnosového 
hybridu. Rastlina je 
veľmi vysoká s pevnou 
stonkou a veľkými 
šúľkami. Prispôsobivý 
hybrid,  vysoko tolerantný 
na bežné choroby 
a škodcov v kukurici. 
Šúľky tohto hybridu sú 
typu konský zub so 16-
18 radmi zŕn . Má hlboký 
a rozvetvený koreňový 
systém. Odporúčame ho 
pestovať aj pre kŕmenie 
“betónových kráv“ – 
bioplynových staníc. 

RADY K PESTOVANIU : 

• výsev od 61.000 do 67.000 
rastlín/ha v optimálnych  
podmienkach

• hustota výsevu medzi 
rastlinami od 20-22 cm

• odporúčame pestovať na 
zrno a siláž

Veľmi neskorý hybrid

Mimoriadny výnosový potenciál 

na zrno aj na siláž

Produkcia mlieka 29 247 kg/ha
(monitoring silážnych kukuríc 2020 
FEED LAB, s.r.o.)

Kukurica na zrno a siláž
FAO 590
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POKUS 2020
REGIÓN TOPOLČIANSKO

V tabuľke možete vidieť výsledky z interného pokusu Lucagra v roku 2020. Realizovaný bol v regióne Topolčiansko. V tomto pokuse 
boli skúšané nové odrody kukurice pre Slovensko v rozsahu FAO od 330 do 450. 



SLNEČNICA



6

Vďaka partnerstvu s Inštitútom poľných a zeleninových 
plodín NS Seme v Srbsku, ktorý má vyše 80 ročnú históriu 
sme rozšírili naše portfólio aj o slnečnicu. 

V minulej sezóne sme na Slovensku testovali niekoľko odrôd 
slnečnice s rôznym typom technológie pestovania. Všetky 
odrody sa prejavili ako prispôsobivé našim klimatickým 
podmienkam. Sledovali sme vzchádzanie, celý vegetačný 
proces a zdravotný stav jednotlivých odrôd. 

Do našej ponuky sme vybrali odrody, ktoré budú atakovať 
tie najvyššie ciele a výnosy z pestovania, ktoré požadujete. 
Teší nás, že spolu pri pestovaní  „ tohoto slnka na poli“ 
zažijeme veľa spoločných úspechov. O príhovor k pokusu 
sme požiadali agronóma Adriana Bariho z RD Veľké 
Kapušany, ktorému týmto ďakujeme za jeden z vykonaných 
pokusov. 

Tím Lucagra

“Slnečnicu pestujem už niekoľko rokov a v  sezóne 2020  
som po dohode so spoločnosťou Lucagra s.r.o. založil 
pokus slnečnice s deviatimi odrodami všetkých typov 
(konvenčné, Expres, CL a CLP). 

Skúšali sme, ako budú nové srbské odrody reagovať na 
naše pôdne a klimatické podmienky a v neposlednom 
rade sme sledovali dosiahnutie najvyššej úrody. Rozdiely 
u jednotlivých odrôd bolo vidieť hneď od začiatku 
vegetácie. Rozdielna výška rastlín, ich zdravotný stav, 
naklonenie úborov, dozrievanie a veľkosť nažiek (HTS). 

Pozitívne hodnotím olejnatosť všetkých odrôd, ktorá bola 
od 47% až po 50%. Najvyššiu úrodu 4,16 t/ha dosiahla 
odroda slnečnice NS RONIN, ktorú v budúcom roku 
zaradím aj do osevného postupu. 

Z Expres slnečníc by som vyzdvihol odrodu ANABELA 
SU s úrodou 3,03 t/ha s obsahom oleja 50,1 %. Z pomedzi 
Clearfield slnečníc bol zaujímavý stredne neskorý hybrid 
NS TAURUS s dobrým zdravotným stavom. 

Musím vyzdvihnúť aj prístup ľudí z Lucagra, ktorý 
pravidelne navštevovali a kontrolovali porast”.

Adrián Bari - agronóm RD Veľké Kapušany

Názor agronóma
RD Veľké Kapušany

Poloprevádzkový pokus RD Veľké Kapušany. Dátum sejby 20.4.2020. 
Zber 25.9.2020. Predplodina pšenica ozimná.
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NS RONIN NS OLIVA

NS Ronin je jeden z najvýnosnejších hybridov v pokusoch. Je 
to stredne skorý hybrid novej generácie. Geneticky odolný 
voči peronospóre a záraze rasy (A,B,C, D a E). Odolný je 
taktiež k hrdzi. Vyznačuje sa veľkými úbormi, ktoré sú polo 
previsnuté a umiestnené na pevnej a rovnej stonke. Genetický 
potenciál výnosu je viac ako 5 t/ha s obsahom oleja 47 – 49 
%. Je mimoriadne odolný voči suchu a vyznačuje sa vysokým 
stupňom hnojenia. Odporúčaná hustota rastlín v čase zberu je 
60 000 rastlín na hektár.  

Skorý hybrid s obsahom kyseliny olejovej nad 80%. Geneticky 
odolný voči všetkým rasám peronospóry a k hrdzi. Genetický 
potenciál výnosu je 4,5 t/ha s obsahom oleja 47 – 50%. 
Hybrid má vysokú produkciu nektáru a peľu, a preto je veľmi 
atraktívny pre opeľovače. Je dobre adaptabilný na rôzne 
prostredia a typy pôd. Optimálna hustota rastlín v čase zberu 
je od 55 000 – 60 000 rastlín na hektár.

Konvenčný hybrid High oleic
Stredne skorý Konvenčný hybrid
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ANABELA SU NS SUMO SUN

Hybrid tolerantný k účinnej látke tribenuron-methyl. Odolný 
voči záraze rasy (A,B,C,D a E) a hrdzi. Je vysoko odolný voči 
sivej škvrnitosti slnečnice. Genetický potenciál výnosu je nad 
4,5 t/ha s obsahom oleja 47 – 50%. Vhodný je pre intenzívne 
aj extenzívne poľnohospodárstvo a pre všetky typy pôd. 
Odporúčaná hustota rastlín v čase zberu je 60 000 – 65 000 
rastlín z hektára.

Výška rastliny je priemerná s vysokou odolnosťou voči 
poliehaniu. Hybrid je odolný voči záraze rasy (A,B,C,D a E). 
Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči peronospóre a hrdzi. Je 
vysoko tolerantný voči sivej škvrnitosti slnečnice, popolavej  a 
bielej hnilobe slnečnice. Genetický potenciál výnosu je nad 
4,5 t/ha s obsahom oleja 46-48%. Taktiež je vhodný pre všetky 
typy pôdy. Odporúčaná hustota rastlín v čase zberu je 60 000 
rastlín z hektára.

Express Express
Stredne skorý Skorý



NS TAURUS NS SMARAGD

Geneticky odolný voči peronospóre. Hybrid je rezistentný 
voči chorobám sivej škvrnitosti slnečnice, popolavej hnilobe 
slnečnice a bielej hnilobe slnečnice. Potenciál výnosu je 4,5 t/
ha s obsahom oleja 49 %. NS Taurus je vysoko prispôsobivý 
a dobre znáša stresové podmienky. Odporúčaná hustota 
rastlín v čase zberu je 60 000 rastlín na hektár.

NS SMARAGD je tiež odolný voči peronospóre, záraze rasy 
(A,B,C,D a E) a hrdzi. Podobne ako NS TAURUS je tolerantný 
voči chorobám sivej škvrnitosti slnečnice, popolavej hnilobe 
slnečnice a bielej hnilobe slnečnice. Genetický výnosový 
potenciál je 4,5 t/ha s obsahom oleja 47 – 48%. Hybrid je veľmi 
adaptabilný a stabilný v rôznych podmienkach. Odporúčaná 
hustota rastlín v čase zberu je 60 000 rastlín na hektár.

Clearfield technológia Clearfield Plus technológia
Stredne neskorý Stredne skorý
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Adrián Bari - agronóm RD Veľké Kapušany
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Vážení pestovatelia,

pred uvedením na trh sa snažíme vždy nové odrody vyskúšať a pozorovať ich v našich klimatických podmienkach 
na Slovensku. V prvej skúšobnej sezóne sme sa rozhodli zaradiť do pokusov odrody od partnerov z Inštitút poľných 
a zeleninových plodín NS Seme v Srbsku a Poľnohospodársky inštitút Osijek v Chorvátsku. 

V pokusoch bolo celkovo 9 odrôd od skorších skupín v kategórii 000 až po I. V našom portfóliu aktuálne nájdete 5 odrôd, 
ktoré nás presvedčili najviac. Vyzdvihli by sme odrodu KORANA, adaptabilnú odrodu na rôzne pôdy s hlavným úrodovým 
potenciálom v strednej časti rastliny. 

Príjemne prekvapila aj  odroda LUCIJA, ktorá výnosom a obsahom bielkovín dopadla v našom internom pokuse najlepšie. 
Veľmi nás teší, že sa nám na jednom z pokusov na podniku DONA s.r.o., Veľké Revištia podarilo zorganizovať aj náš prvý deň 
poľa sóje fazuľovej. 

Veľká vďaka patrí všetkým 40 návštevníkom ako aj ľuďom z poľnohospodárskeho podniku  DONA s.r.o., Veľké Revištia. Bližšie 
informácie k jednotlivým odrodám nájdete na ďalších stranách. V tabuľke je vidieť všeobecný odporúčaný výsev podľa 
skupín skorosti. Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať náš Lucagra tím.
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KORANA LUCIJA

Farba kvetov je fialová, farba bôbov žltá a farba pupku tmavo 
hnedá. Je to stredne vysoká rastlina, struky sú veľmi odolné 
voči praskaniu. Táto odroda je vysoko odolná voči poliehaniu 
a tolerantná na najbežnejšie choroby. Je to najskoršia a veľmi 
obľúbená odroda od nášho partnera z Chorvátska. Úrodový 
potenciál má v strede rastliny. Výnosový potenciál je nad 
4 t/ha s obsahom bielkovín 41%. Obsah oleja je od 21-23%. Prvý 
struk je nasadený v optimálnej výške vyhovujúcej pri žatve. 
Odporúčaný výsev je 130 kg/ha. 

Táto odroda je jedinečná vysokým pomerom 4 bôbových 
strukov. Tolerancia na choroby je uspokojivá, podobná ako 
pri odrode KORANA. Farba kvetov je fialová, farba pupku 
sivá. Lucija je jemne náchylná na poliehanie pri nadmernom 
množstve  zrážok v kombinácii s vysokým obsahom dusíka. 
Pre vytvorenie silnejšej stonky odporúčame pestovať 
v riadkoch od 25 do 50 cm. Úrodový potenciál je okolo 4 t/ha 
s obsahom bielkovín 42% a obsahom oleja 21-23%.  

Stredne skorá odroda 00 Skupina 00-0
Pôvod Chorvátsko Stabilná úrodami 
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EMA TOMA

Farba kvetov je fialová, farba bôbov žltá a farba pupku 
tmavo hnedá. Z pokusov bolo odpozorované, že odroda pri 
dostatočnom priestore vytvára vetvy a má pevnú stonku 
odolnú voči poliehaniu. Tolerancia na choroby je uspokojivá. 
EMA má rýchle vzchádzanie a vyrovnaný počiatočný rast. Táto 
odroda bola počas skúšok na Slovensku vyhodnotená ako 
najviac vyrovnaná. Má širokú adaptabilitu na rôzne podmienky 
pestovania. Úrodový potenciál je až 4,5 t/ha, obsah bielkovín je 
41% s obsahom oleja 22%.

Je to neskorá odroda, ktorú odporúčame každému, kto si 
môže dovoliť pestovanie sóje fazuľovej s neskorším zberom. 
TOMA má nadštandardné vetvenie s veľkým výskytom 4 
bôbových  strukov. Odporúčame ju pestovať v širokých 
riadkoch. Vyznačuje sa stabilitou úrod, širokou adaptabilitou, 
toleranciou k poliehaniu a uspokojivou toleranciou 
k najbežnejším chorobám. Farba kvetov je fialová, zrelosť 
struku šedá a farba pupku žltá. Úrodový potenciál je nad 4 t/
ha s obsahom bielkovín 40-42%. Je ľahko rozpoznateľná kvôli 
svojim kopijovitým tvarom listov.  

Skupina 00-0 Neskorá odroda 0
Rýchle vzchádzanie Nadštandardné vetvenie 
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LUCERNA



OS 66 OSJEČKA 99

Syntetický kultivar pochádza z vybraných druhov lucerny 
panónskej a niektorých európskych kultivarov. Týmto krížením 
sa zvýšila jeho životnosť a podiel listov. Rastliny sú strednej 
výšky, vzpriamené s robustnou stonkou. Väčšina rastlín má 
svetlofialové a stredne fialové kvety, s menším podielom 
tmavomodrých kvetov. Dobre znáša suché podmienky a po 
kosení má stredne rýchlu regeneráciu. Je to najslávnejší a 
najrozšírenejší kultivar v oblasti juhovýchodnej Európy.

Lucerna sa vyznačuje vysokou a stredne tenkou stonkou, 
odolnou voči poliehaniu, s dobrým pomerom listov voči 
stonkám. Rastliny sú tmavozelenej farby s vyšším podielom 
tmavo fialových kvetov. Dobre znáša intenzívne kosenie, je 
tolerantná voči suchu a nízkym teplotám. Dosahuje vysoké 
výnosy sena (≥20 t / ha) veľmi vysokej kvality s vysokým 
obsahom bielkovín - okolo 23% v sušine.

Účel: na výrobu sena Účel: na výrobu sena
Dĺžka vegetácie: stredne skorá odrodaDĺžka vegetácie: stredne neskorá odroda

Doba sejby:   polovica marca alebo začiatok septembra
Priemerný výnos:> 16 t / ha sušiny
Absolútna hmotnosť: 1,8 - 2,1 g
Odporúčaná hustota: 350 - 400 rastlín / m2

Doba sejby:   polovica marca alebo začiatok septembra
Priemerný výnos: > 3,5 t / ha bielkovín
Absolútna hmotnosť: 1,9 g
Odporúčaná hustota: 350 - 400 rastlín / m2
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T: +421 917 429 832
E: stefan.krupa@lucagra.sk

Matej Bakita

T: +421 915 980 711
E: matej.bakita@lucagra.sk

Ing. Peter Kacz

T: +421 918 888 294
E: peter.kacz@lucagra.sk

Peter Macek

T: +421 918 885 062
E: peter.macek@lucagra.sk

lucagra
OSIVÁ PRE KAŽDÉHO

LUCAGRA, s.r.o

LICHNEROVA 23

903 01 , SENEC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Sledujte nás na sociálnych sieťach. 
Najlepšia možnosť byť stále v kontakte!

Ing. Štefan Krupa


