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Deštivý 26. Velký polní den obilnin
v Branišovicích
Na déšť v posledních letech čekají farmáři jako na zázrak. Proto
ani nevadilo, že lehce narušil průběh 26. Velkého polního dne
obilnin v Branišovicích na okrese Brno-venkov, který se konal
ve středu 29. května. Prohlídka sortimentu odrůd pšenice, ječmene, tritikale a žita firem RAGT a VP Agro, spol. s r.o. probíhala
mezi kapkami deště.

Holínky s sebou!
Loni se stovky účastníků 25.
Velkého polního dne obilnin
v Branišovicích potily v tropických teplotách, letos bylo
nutné přibalit na cestu pláštěnku
a holínky. Ale počasí farmáře
nerozhodí, a tak se i letos několik stovek účastníků polního
dne mohlo seznámit s aktuálním
sortimentem odrůd pšenic, ječmenů, tritikale a žita. Nechyběly
některé novinky a samozřejmě
i ukázka porostu nejpěstovanější pšenice v ČR odrůdy RGT
REFORM. Akci pořádaly společně firmy VP AGRO spol. s.r.o.
a RAGT Czech s.r.o. ve spolupráci s firmou Syngenta. Nechybělo občerstvení a tradičně
bohatá tombola.

Stálice i nové odrůdy
Na předváděcí ploše u Branišovic byl připraven odborný
výklad k jednotlivým odrůdám.
„Porosty ovlivnil jednak velmi
teplý podzim, mírná a srážkově
podprůměrná zima, suchý a teplý

duben, stav porostů zachránil až
srážkově bohatý květen, i proto
jsou parcelky v relativně dobrém stavu,“ uvedl Pavel Stehlík,
oblastní manažer osiv obilnin
a řepek společnosti VP AGRO,
spol. s.r.o. Provázel na poli první
skupinu účastníků polního dne
a představil jednotlivé odrůdy.
Me z i pr v n í m i p ot r av i n ářsky nejkvalitnější odrůdy pšenice RGT Ponticus nebo RGT
Premiant, jenž byl vyšlechtěný
přímo v Branišovicích. Novinka
předloňského roku RGT Ponticus byl v letech 2017 a 2018
nejmnoženější elitní pšenicí
v Německu. Odrůda má vysoké
a stabilní číslo poklesu, je mrazuvzdorná a odolná vůči polehnutí. RGT Premiant dosahuje
dobrých výnosů ve všech výrobních oblastech. Výnos tvoří především produktivitou klasu.
Po rodičích má velmi dobrou
mrazuvzdornost a disponuje
také dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností k fuzarióze klasu.

Golem toleruje agronomické chyby

Pavel Stehlík (vpravo), oblastní manažer osiv obilnin a řepek společnosti
VP AGRO provázel první skupinu účastníků polního dne

Osinatky a „béčka“
Mezi zástupci osinatých odrůd
pšenice ozimé zaujalo nejprodávanější Viriato, které se velmi
dobře prodává a dosahuje vynikající výsledky i v přísuškových
oblastech. „Je to pšenice, která se
tady pěstuje pátým rokem a dosahuje velice spolehlivé výnosy,
ať už je sezona jakákoli. Má
výborné výsledky v intenzivních
podmínkách, ale i v sušších oblastech,“ konstatoval Pavel Stehlík.
Viriato je velmi odolné k poléhání a kromě nižší odolnosti
k padlí má velmi dobrý zdravotní stav.
Následovala u nás nejvýnosnější odrůda RGT Sacramento,
dále RGT Cesario a další. Osinatá pšenice RGT Sacramento
má v českých registracích historicky nejvyšší výnos v průměru
všech výrobních oblastí. Pšenice RGT Cesario se zase může
pochlubit nejvyšším výnosem
v raném sortimentu. Má vynikající zdravotní stav a velmi
dobrou odolnost k poléhání.
Hodně odnožuje a je náročnější na vláhu ve druhé polovině
vegetační doby.

Vlajková loď

Novinkou letošního roku je odrůda RGT Aktion z německého šlechtění

K vidění byla v Branišovicích
také neprodávanější áčková pšenice - RGT Reform. „Je to taková
naše vlajková loď,“ poznamenal
Pavel Stehlík. RGT Reform je nejprodávanější odrůdou v České

republice, v Německu a dalších
státech. Je aktuálně evropskou
odrůdou č.1 Její vysoký spolehlivý výnos byl potvrzen nejen při
pokusech, ale také v zemědělské
praxi napříč republikou. Jedná se
o polopozdní až pozdní odrůdu
středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání, výbornou mrazuvzdorností a skvělým zdravotním stavem.

Novinky z šlechtění
Novinkou letošního roku je
odrůda RGT Aktion z německého šlechtění, kde byla registrována v loňském roce. „Německé
o dr ůdy s e u ná s p omě r ně
v ý z namně pros a z ují , tak ž e
věříme i Aktionu, který může
vhodně doplnit náš sortiment ozimých pšenic. Trošku jej přirovnáváme k odrůdě Rebell, s kterým má podobné agrotechnické
vlastnosti, jako je stabilní výnos,
potravinářská kvalita, výborný
zdravotní stav. Ale velkou výhodou proti Rebellu je výborná mrazuvzdornost,“ vysvětlil Pavel
Stehlík, proč je Aktion prezentován pod sloganem „Čtyři jistoty agronoma“. Odrůda Rebell
zaujala farmáře již před několika lety svým habitem, protože jde o vzhledově pěknou
klasovou odrůdu s velmi produktivním klasem. Výhodou je
bezproblémové setí po obilnině
a snáší i pozdní výsevy po kukuřici na zrno.

Další prezentovanou odrůdou byl Matchball, velice spolehlivá áčková pšenice s dobrou
potravinářskou kvalitou, spolehlivě vychází i v přísuškových
oblastech. Následoval Golem.
„Říkáme, že Golem toleruje agronomické chyby, je to velice plastický materiál se stabilním výnosem, který dobře vychází ve všech
výrobních oblastech a má áčkovou

Pavel Stehlík představuje odrůdu RGT Sacramento, nejvýnosnější ozimou pšenici

potravinářskou kvalitu,“ dodal
Pavel Stehlík ze společnosti společnosti VP AGRO, spol. s.r.o.
Na závěr si mohli zájemci
prohlédnout například krmnou
odrůdu Grizzly - polopozdní
odrůdu ozimé pšenice se špičkovým výnosem a vysokou energetickou hodnotou zrna s vysokým
obsahem škrobu. Nechyběly také
odrůdy ozimého žita a tritikále.

Moderní šlechtění
s historií
Šlechtitelé z RAGT vybírají každoročně materiály z 26-ti rozdílných šlechtitelských programů,
aby našli nejvhodnější odrůdy
pro rozdílné podmínky pěstitelů
v celé republice. Moderní šlechtění posledních let se zaměřuje
nejen na odolnost vůči suchu,
ale také vůči chorobám a škůd-

cům, dále samozřejmě na vysoký
výnos a kvalitu.
Šlechtitelská stanice v Branišovicích leží na okrese Brno-venkov a podle některých písemností
sahá historie zdejšího šlechtění
na velkostatku Branišovice až
do r. 1904, takže by se mělo jednat
o nejstarší stále fungující šlechtitelské pracoviště v České republice.
Text a foto: Ing. Petr Hynek
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