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VÝŽIVA A OCHRANA ROSTLIN,
POSTŘIKOVAČE, PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
téma měsíce

Aleš Kuthan se věnoval tématu
houbových chorob přenosných půdou

Tradiční zázemí poskytla Myslivna v Branišovicích

Halový polní den společností
VP AGRO a RAGT podeváté

Nejpěstovanější odrůdy ozimé pšenice
RAGT představil Michal Knauer

Významného distributora osiv polních plodin, přípravků
na ochranu rostlin a hnojiv, společnost VP AGRO, spol. s.r.o.
asi ani netřeba blíže představovat. Společnost s působností
po celé ČR je našim zemědělcům dobře známa, stejně jako
řada oblíbených akcí, jež pravidelně pořádá. Velké popularitě se těší i halový polní den, který tato firma zorganizovala
společně s RAGT Czech. V Branišovicích se 29. ledna 2019
sešli zájemci především z řad agronomů a výrobních specialistů zemědělských podniků, aby se dozvěděli o nabídce sortimentu pro letošní sezónu i další zajímavé informace.

Seminář uzavřel příspěvek Jakuba
Řičaře

Programem provázel David Müller

RAGT- to nejlepší na trhu
osiv již 100 let
Moderátorem akce byl Ing. David
Müller (RAGT Czech), který se
také ujal první přednášky. Jeho
prezentace byla věnována zejména
společnosti RAGT Semences,
jenž letos slaví 100 let působení
na trhu. Francouzská společnost
je lídrem evropského šlechtění
a aktuálně provozuje 17 šlechtitelských stanic po celé Evropě. Jedna
z nich se nachází přímo v Branišovicích, kde se specializují na pšenici ozimou. Není tedy náhoda,
že právě odrůdy RAGT tvoří stěžejní část sortimentu společnosti
VP AGRO. RAGT je ve šlechtění opravdovým profesionálem –
společnost každoročně registruje
více než 200 odrůd 24 druhů polních plodin. Po celé Evropě má 63
zkušebních lokalit a 28 000 zkušebních ploch. Maximální kvalita

produkovaných odrůd je tak zajištěna a díky společnosti VP AGRO
je mohou náležitě ocenit i čeští
zemědělci.
Další prezentaci měl připravenou Ing. Pavel Stehlík, který se
zaměřil na odrůdu RGT Sacramento. Ta aktuálně představuje
nejvýnosnější pšenici u nás. Svou
mimořádnost potvrdila i na loňské Mezinárodní soutěži pěstebních technologií v Kroměříži, kde
byly dva vůbec nejlepší výnosy
(12,73 t/ha a 11,78 t/ha) dosaženy
právě s touto odrůdou. Ostatně,
prvenství obsadila nejen v hodnocení výnosu, ale i dle ekonomiky
pěstování. V přednášce pokračoval Ladislav Baleja ze společnosti
TIMAC Agro, s.r.o., který představil některé produkty jejich společnosti. Konkrétně Fertiactyl Strater, jenž podporuje růst kořenů
a má velmi silný antistresový účinek, dále Eurofertil Top, což je

špičkové hnojivo zlepšující využití aplikovaného dusíku a Fertileader, fungující jako katalyzátor
fotosyntézy.
Následující prezentace byla
věnována nejpěstovanějším odrůdám ozimé pšenice RAGT na českém trhu. Spolu s inženýrem Stehlíkem je posluchačům přiblížil
Ing. Michal Knauer. Každý čtvrtý
hektar ozimé pšenice v ČR je oset
právě odrůdou od RAGT. „Určitě
je nutné začít RGT Reformem,“
zmínil Ing. Knauer úvodem, čímž
dal jasně najevo význam této
odrůdy, kterou můžeme v ČR
nalézt na 2069 ha množitelských
ploch a drží si pozici vůbec nejpěstovanější pšenice u nás. Mimořádný výnos a prvotřídní A kvalita jsou toho hlavní příčinou.
Excelentní potravinářskou
jakost přináší také RGT Ponti-

Ladislav Baleja ze společnosti TIMAC
Agro

cus. Toto nejpěstovanější německé
„Éčko“ je velmi populární i u nás.
Poskytuje vysoký obsah dusíkatých látek, má výbornou odolnost k poléhání i mrazu a vynikající zdravotní stav. Také mezi
„osinatkami“ lze nalézt zajímavé
odrůdy, jako je kupříkladu RGT
Viriato, které bylo v loňském roce
vůbec nejpěstovanější osinatou
odrůdou. Novinkou pro letošní
rok je RGT Aktion jevící se velmi
perspektivně pro svou kvalitu,
výnos, zdravotní stav i další agrotechnické parametry. Nelze však
zapomínat ani na další osvědčené
(nejen potravinářské) odrůdy
z portfolia VP Agro, které stále
mají co nabídnout. Jde především
o RGT Rebell, Matchball, RGT
Cesario, Golem, Bodyček, Grizzly
a RGT Premiant.

Pavel Stehlík přiblížil odrůdu RGT
Sacramento

Novinky i mezi řepkami
Velmi zajímavá byla přednáška
RNDr. Aleše Kuthana, CSc.
na téma houbových chorob přenosných půdou. Je až překvapující, jaké škody mohou takové
choroby způsobit. U slunečnice
jde o ztráty 5 – 40 %, u řepky
20 – 50 %, u cukrovky 5 – 35 %
a u kukuřice 5 – 15 %. Pěstitelé
mají několik možností ochrany
– je to jednak moření osiva,
nebo využití vhodné agrotechniky a startovacích hnojiv, či stále
populárnější aplikace biologických prostředků. Do této kategorie patří i velmi účinné preparáty Pannon Starter Perfect a Pannon Starter Double, které obsahují
aktivní kmeny symbiotických hub,
jenž svým blahodárným účinkem

mohou výrazně zlepšit zdravotní
stav i výnos kukuřice, slunečnice,
řepky, máku a cukrovky.
Nejvýnosnější odrůdy řepky
představil Ing. Petr Shejbal. Osevní
plocha této plodiny u nás aktuálně zaujímá zhruba 391 000 ha.
Podle ÚKZÚZ byla v období 2014
– 2018 vůbec nejvýkonnější hybridní odrůda Allison, kterou exkluzivně zastupuje právě společnost
VP Agro. Kromě velmi vysokého
výnosu, který poskytuje ve všech
oblastech pěstování, potěší i velmi
rychlým počátečním růstem
a výborným zdravotním stavem
(patří mezi nemnoho odrůd odolných vůči viru žloutenky vodnice).
Relativně nový materiál představuje hybridní řepka ze šlechtění
RAGT s názvem RGT Trezzor.
Hybrid registrovaný u nás v loňském roce předvedl v poloprovozních pokusech SPZO výborné
výsledky co se týká výnosu semen
a obsahu oleje. Potěšující je
i výborný zdravotní stav a velmi
vysoká odolnost poléhání. Pro

letošní rok jsou v sortimentu zařazeny i dvě novinky, které nově
získaly českou registraci. První
z nich je RGT Jakuzzi, která disponuje výbornou mrazuvzdorností
a vysokým obsahem a výnosem
oleje (112 % oproti průměru kontrolních odrůd). Druhou novinkou je Sněžka, prezentovaná jako
„nejlepší řepka dneška“. Tato polopozdní odrůda ze šlechtění firmy
Sempra totiž představuje nejvýnosnější liniovou řepku u nás. Dobře
odolává poléhání i mrazu a vyniká
zdravotním stavem.

Bohatá nabídka ostatních
obilnin
Přednášky uzavřel Ing. Jakub
Řičař, který přiblížil ostatní
nabídku obilnin VP AGRO pro
letošní rok. Jarní ječmen Aligator je krmná odrůda, která
poskytuje vysoký výnos ve všech
oblastech pěstování. V nabídce
nechybí ani dvě jarní pšenice:
poloraná osinatka Sensas poskytuje vysokou pekařskou kvalitu
E, výbornou odolnost poléhání
a velmi vysokou HTZ. Polopozdní
„holice“ RGT Doubleshot nabízí
velmi dobrou pekařskou kvalitu E,
rychlý jarní start a rychlé dozrávání. Pan inženýr zmínil také trojici odrůd ozimého žita. Herakles představuje jedinou odrůdu
syntetické populace, která je na
trhu. Je výnosnější než linie a přitom levnější než hybrid. Firma VP
AGRO doporučuje výsevek maximálně mezi 80-100 kg/ha. Do ČR
byl z Německa dovezen primárně
pro využití na zrno, ovšem uplatní

se i do siláží a senáží. Z německého šlechtění je také hybrid Helltop, který má špičkovou odolnost
vůči poléhání a vyniká produkcí
hmoty. Zrnový hybrid Brandie je
rovněž původem z Německa a je
oblíbený zejména pro svůj velmi
dobrý zdravotní stav i mimořádně
stabilní číslo pádu.
Trirtikále ozimé Cedrico je
pšeničného typu a chlubí se nejvyšším výnosem v registracích
v ČR i v SRN. Výborná u něj je
i odolnost poléhání. Tender PZO
představuje žitný typ tritikále
a vyniká především velmi vysokými výnosy hmoty (38 – 42 t/ha).
Jarní tritikále Team PZO poskytuje velmi vysoký výnos hmoty
a lze jej vysévat téměř celoročně.
Přestože jsou rostliny vysoké (110
cm), výborně odolávají poléhání.
Sandra představuje dvouřadý ozimý ječmen s bezkonkurenční výtěžností předního zrna
(96 %). Excelentní výnosy poskytuje zejména na lehkých půdách.
Novinku mezi ozimými ječmeny
zastupuje víceřadý Sonnengold.
Tato středně raná odrůda je pozoruhodná pro svou vysokou mrazuvzdornost a odolnost vůči žluté
virové zakrslosti ječmene a žluté
mozaice ječmene.
Závěr semináře zpříjemnila
účastníkům tombola a skvělé
pohoštění. Vydařená akce v přátelské atmosféře potvrdila, že
VP AGRO a RAGT pečují o své
zákazníky takřka se stejnou
pozorností, jako o kvalitu nabízených odrůd a služeb.
PEZ

