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Vážení pěstitelé kukuřice, 
tak jako každý rok,  připravili jsme pro 
Vás nové hybridy kukuřice pro zásev 
v roce 2023. Jedná se o čtyři hybridy, 
přičemž dva jsou pro silážní využití 
a dva pak na zrno. Velmi raným siláž-
ním hybridem je dvouliniový hybrid 
KWS GRANTURISMO s FAO 230/240 
a středně silným stay green efektem. 
Typ zrna je FD (mezityp). Hybrid KWS 
Granturismo se vyznačuje velmi vyso-
kým výnosem suché hmoty z hektaru 
s vynikajícími nutričními paramet-
ry (vysoká stravitelnost organické 
hmoty, vysoký obsah škrobu). Hyb-
rid KWS Granturismo je vybrán do 
elitní skupiny hybridů              ,
které se právě vyznačují vysokým 
výnosem suché hmoty z hektaru 
a vynikajícími nutričními parametry. 
Do této skupiny patří celkem 7 hyb-
ridů z celého portfolia společnosti 
KWS OSIVA s.r.o. a tato značka se 
hybridu propůjčuje pouze do doby, 
než je na trh uveden novější hyb-
rid, který je výkonnější a s lepšími 
parametry stravitelnosti než jeho 
předchůdci.  Druhým silážním hyb-
ridem je středně pozdní dvouliniový 
hybrid KWS MINO s FAO 300/310 
a stay green efektem. Typ zrna je FD 
(mezityp) což v této ranostní skupi-
ně je spíše výjimka, která umožňuje 
pozvolnější nástup silážní zralosti 
s delším sklizňovým oknem. Hybrid 
KWS Mino se vyznačuje velmi vyso-
kým výnosem suché hmoty s vyni-
kající stravitelností organické hmoty 

a vysokým obsahem škrobu. Rovněž 
i tento hybrid patří do elitní sku-
piny       hybridů. Hybrid 
KWS Mino je vhodný do teplé řepař-
ské výrobní oblasti a do kukuřičné 
výrobní oblasti s vyšší vláhovou jis-
totou. 
V zrnovém sortimentu jsou při-
praveny hybridy KWS LAURO 
a KWS ADONISIO. Hybrid KWS Lauro 
je středně raným zrnovým hybridem 
s FAO 280/280 s rychlým dozráváním 
a typem zrna dent (koňský zub). 
Hybrid KWS Lauro je vhodný do tep-
lé řepařské oblasti pro velmi vyso-

kou produkci suchého kukuřičného 
zrna s příznivou sklizňovou vlhkostí. 
KWS Lauro je velmi plastickým hyb-
ridem s excelentními výnosy v méně 
klimaticky příznivých letech. Na 
kvalitních pozemcích se doporuču-
je zvýšení výsevků, tak aby zůstalo 
ke sklizni 90 000 jedinců. Posledním 
hybridem, který je pro Vás v letoš-
ním roce připraven, je KWS Adoni-
sio. Jedná se o hybrid s FAO 340/340 
a rychlým dozráváním rostliny. Zrno 
je typu koňský zub s rychlým uvolňo-
váním vody ze zrna (Dry down efekt), 
což je velkým přínosem v redukci ná-

kladů na sušení. Hybrid KWS Adoni-
sio je vhodný převážně do kukuřičné 
výrobní oblasti. Hybrid KWS Adoni-
sio se nejvíce odvděčí na kvalitnějších 
půdách, kde dokáže zúročit svůj ex-
trémně vysoký výnosový potenciál. 
S výběrem vhodných hybridů Vám 
rádi poradí kolegové v jednotlivých 
regionech, kteří Vám doporučí vhod-
né hybridy dle Vašich půdních a kli-
matických podmínek.  ❊

Ing. Josef Maňásek, Ph.D.,

produktový manažer, 

KWS Osiva s. r. o.

Nové hybridy kukuřice pro rok 2023
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