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Team PZO

Nabídka jařin se rozrůstá
o zajímavé odrůdy
Společnost VP AGRO je etablovaná v nabídce ozimých obilnin, ale na trhu je i s nabídkou řady kvalitních jařin. V nabídce
figuruje osinatá pšenice Sensas, bezosinatá pšenice RGT Doubleshot, krmné ječmeny Aligator a Olympic, nové jarní tritikale Alambic nebo letní GPS tritikale Team PZO. Zcela nově se
letos v nabídce objevuje sója luštinatá, v českých podmínkách
otestovaná odrůda RGT Stumpa.

Sensas
Sensas je jarní osinatá pšenice nižšího vzrůstu s pekařskou kvalitou A.
Jde o poloranou odrůdu ze
šlechtění RAGT s velmi vysokou
potravinářskou kvalitou a s vysokou odolností proti porůstání
zrna. Jedná se o osinatou jarní
pšenici nižšího vzrůstu s velmi
dobrou odolností proti poléhání.
Sensas vykazuje i vynikající
odolnost proti všem významným listovým chorobám. Pěstování je možné ve všech výrobních
oblastech. Dosahuje středně vysokého až vysokého výnosu. Zrno je
velké, s vysokou HTZ. Je vhodná
i pro velmi časné jarní výsevy.

RGT Doubleshot
RGT Doubleshot je jarní bezosinatá pšenice, jejíž předností je
vysoká pekařská kvalita E. Má

velmi dobrou odolnost ke rzím
a fuzáriím. Odrůda je polopozdní
jarní pšenice vyšlechtěná firmou RAGT. Nabízí se na základě
EU katalogu. Jarní pšenice RGT
Doubleshot je vhodná do všech
výrobních oblastí. Dosahuje velmi
vysoké pekařské jakosti (v pokusech: číslo poklesu 373 s, obsah
NL 13,4 %, Zelenyho test 52 ml,
objemová hmostnost 773 g/l)
a o 10 % překonávala kontrolní
odrůdy. Vyniká velmi vysokým
objemem pečiva. Rostliny jsou
vyšší s velmi dobrou odolností
proti poléhání; při vysoké intenzitě pěstování se přesto doporučuje ošetření morforegulátorem. Zdravotní stav listu a klasu
je velmi dobrý. Výnos tvoří především vyšším počtem produktivních stébel. Hmotnost tisíce zrn
je střední až nižší. Rostliny mají
rychlý jarní start a brzy vytvářejí

souvislý porost, který v době žní
velmi rychle dozrává.

Aligator
Aligator byl registrován v České
republice v roce 2016. Jde
o krmný jarní ječmen z německého šlechtění, který vyniká velmi
vysokým výnosem. Aligator je
nová nesladovnická polopozdní
odrůda s velmi vysokým výnosem
ve všech oblastech. Rostliny jsou
středně vysoké, středně odolné
až odolné proti poléhání, středně
odolné vůči lámání stébla. Podíl
předního zrna je středně vysoký.
Odrůda je odolná proti napadení
padlím travním na listu a středně
odolná k napadení komplexem
hnědých skvrnitostí, rynchosporiovou skvrnitostí a fuzárii v klase.
Aligator patří mezi předběžně
doporučené odrůdy v rámci zkoušení SDO.

Olympic
Olympic je krmný jarní ječmen
s vysokým výnosem, vynikajícím
zdravotním stavem a vysokým
podílem předního zrna. Olympic
je polopozdní odrůda vyšlechtěná
firmou RAGT ve Francii, v ČR byla
povolena v roce 2013. Olympic je

Tritikale TEAM PZO má velmi široké
možnosti využití a výsevu

nízká až středně vysoká odrůda
se střední až vyšší odolností proti
poléhání, středně odolná až odolná
k lámání stébla. Výborně je hodnocená odolnost proti napadení padlím travním na listu a proti napadení rynchosporiovou skvrnitostí.
Výnos zrna v řepařské, obilnářské
a bramborářské výrobní oblasti je
velmi vysoký, zrno má střední až
menší s vysokým podílem předního zrna.

Alambic
Tritikale jarní Alambic je novinkou v sortimentu jařin. Jedná se
o středně ranou, zrnovou odrůdu
vyšlechtěnou ve Francii společností Lemaire Deffontaines. Rostliny jsou středně vysoké s nadprůměrnou odolností poléhání.
Odolnost proti stéblolamu je
středně vysoká až vysoká, odolnost proti rzi plevové a braničnatce střední, odolnost proti rzi
pšeničné a padlí travnímu vysoká.
HTS je středně vysoká až vysoká,
obsah N-látek vysoký. Odrůdu lze
použít i jako přesívkové tritikale
k pozdním podzimním výsevům.

Team PZO je botanicky jarní
tritikale, určené však zejména
na letní výsevy pro GPS využití. Jeho zařazení do osevního
postupu umožňuje využít v maximální míře vegetační období,
rozložit sklizňovou špičku a zajistit plynulý přísun suroviny
do bioplynové stanice. Při letním
výsevu se vysévá koncem června,
ideálně po sklizni ozimé GPS
a sklízí se v září-říjnu. Osvědčilo
se i pěstování společně s ovsem.
Rostliny jsou vysoké, avšak
s velmi dobrou odolností proti
poléhání. Porost je středně hustý
až hustý. Má vynikající zdravotní
stav, zejména odolnost vůči rzím.
Hnojení dusíkem se doporučujeme v dávce 80 až 120 kg/ha.
Výsevek v obvyklých podmínkách je 250–300 zrn/m2. Ve státních pokusech v Německu bylo
dosaženo hektarového výnosu
osm tun suché hmoty.
V České republice jsme Team
PZO vyzkoušeli i jako přesívku
a výsledky předčily naše očekávání.
Po listopadovém výsevu,
kdy lze využít např. pozemky
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po sklizni zrnové kukuřice, sklizeň probíhá v červnu, obvykle
ve stejném termínu jako ozimá
GPS. Výnos 20-25 t čerstvé
hmoty/ha při sušině 35 %.

RGT Stumba
Úplnou novinkou v sortimentu
jařin pro rok 2018 je odrůda
sóji luštinaté RGT Stumpa ze
šlechtitelského programu RAGT.
Jedná se o ranou odrůdu typu
00 s vysokým nasazením lusků
a vynikající odolností poléhání. Rostliny, které kvetou fialově, na první pohled zaujmou
kompaktním, vyšším vzrůstem (cca 110 cm). Obsah bílkovin v semeni je vysoký. Odrůdu
jsme před uvedením na trh testovali v poloprovozních pokusech firmy ZEPOR+. Výnosový
potenciál RGT Stumpy je vysoký,
na pokusné lokalitě Sloveč (okres
Nymburk) dosáhla výnosu 4,186
t/ha, což byl druhý nejvyšší výnos
této lokality. Osivo pro sezónu
2018 máme k dispozici z množení v České republice.
Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO s.r.o.

RGT Stumpa vyniká kompaktním vzrůstem a vysokým nasazením lusků
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