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Viriato – jednoduše geniální!
Několikaleté výborné výnosy u pěstitelů, podpořené stabilní potravinářskou kvalitou a výbornou odolností vůči
poléhání jsou hlavním důvodem toho, že odrůda Viriato je aktuálně nejrozšířenější osinatou pšenicí v České
republice. I přes každoročně vzrůstající výrobu osiva je Viriato jednou z prvních vyprodaných velkých odrůd. Velká
poptávka po osivu je patrná už i v letošním roce.
Postupné rozšiřování odrůdy začalo
v roce 2014. Tehdy bylo Viriato poprvé
k vidění v poloprovozních pokusech,
kde dosáhlo výborných výsledků.
V průměru všech lokalit v ČR to bylo
110 % na průměry pokusů! Vyprodalo
se veškeré osivo, kterého tehdy bylo
jen asi 120t. Výborně vycházelo
i v následujících letech, o čemž se bylo
možné přesvědčit v poloprovozních
pokusech (v r. 2017 – 112 % na
průměry pokusů!), ale zejména velmi
dobrými výsledky u pěstitelů. Vynikalo
vysokými výnosy, stabilní a vysokou
potravinářskou kvalitou a nepoléhalo.
Z roku 2016, kdy prokázalo výtečnou
odolnost k poléhání, pochází i motto od
jednoho z pěstitelů – „drží jako
hřebíky“.
Extrémně dobrých výsledků
dosahovalo v roce 2017. Byl to rok
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poznamenaný v některých regionech
velkým přísuškem v závěru vegetace,
ale i výbornými výnosy na jiných
lokalitách. Bez ohledu na region
vycházelo všude! Lze zmínit 10,5 t/ha
Lovčická a. s. ve východních Čechách,
špičkový výnos v úrodné oblasti. Ale
i 5,6 t/ha v Moutnicích na jižní Moravě,
oblasti poznamenané velkým suchem.
V oblasti, kde výnosy pšenice byly
i pod 4,0 t/ha, se potvrdila jeho
schopnost vyrovnat se suchem. V témže
roce výnosově excelovalo v Mezinárodní
soutěži pěstebních technologií
v Kroměříži – 1. a 2. pořadí dle
dosaženého výnosu v technologii firem
Ditana a Timac hovoří za vše. A opět
bylo osivo Viriato kompletně vyprodáno,
tentokrát to bylo 2900 tun.
Žně v roce 2018 kopírují situaci
z předešlých let. Viriato je opět

výborné. Jak ve výnosech, tak
i potravinářské kvalitě. K datu vzniku
tohoto článku (20. 7. 2018) výnosově
exceluje v zemědělských podnicích
v Bohatých Málkovicích, Strážovicích,
Moutnicích, Lovčičkách, Ořechově….
Zde je na špičce i v poloprovozním
pokuse.

Závěrem jen stručná charakteristika
odrůdy, která sama přesvědčuje svými
výsledky. Viriato je raná osinatka
s A potravinářskou kvalitou, dobrou
mrazuvzdorností a výtečnou odolností
k poléhání. Doporučujeme k ní časnou
fungicidní ochranu proti padlí, v úrodných
lokalitách vyšší úroveň N výživy. Je
tolerantní k předplodině, po kukuřici na
zrno doporučujeme nepodcenit ochranu
proti klasovým fuzáriím. Výnosové
možnosti využije na nejlepších pozemcích,
ale nezklame ani na špatných lokalitách.
Právě tyto výtečné, několikaleté
výsledky přispěly ke sloganu –
Jednoduše geniální! Za Viriato nehovoří
marketing, ale jeho výsledky na poli! 
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