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25. Velký polní den obilnin
v Branišovicích

Hlavním tématem již 25. polního dne v Branišovicích byly obilniny s aktuálním sortimentem odrůd pšenice, ječmene, tritikale a žita firem RAGT a VP Agro, spol. s r.o. Polní den se konal
za tropických teplot v úterý 5. června a několik stovek účastníků se zde seznámilo s aktuálním sortimentem. Nechyběly
samozřejmě některé novinky a také nejpěstovanější pšenice
RGT REFORM.

Pozor na mobily...
Na předváděcí ploše byl za účasti
zástupců osivářských firem připraven odborný výklad k jednotlivým odrůdám. Návštěvníci byli
předem od pořadatelů akce varováni, aby si dávali pozor na své
mobilní telefony – půda byla
kvůli suchu totiž tak rozpraskaná, že kdyby náhodou někomu
vypadl mobil do četných škvír
v poli, už by se stěží dal vytáhnout zpátky. V březnu zde spadlo
asi 20 mm, v dubnu jen 10 mm

a v červnu také téměř nic. Je
proto pochopitelné, že účastníky
polního dne v Branišovicích zajímalo, jak se odrůdy osivářských
firem vyrovnaly s těmito extrémními podmínkami, které jsou
stále častější v mnoha regionech
České republiky.

Do sucha i do vodičky
Šlechtitelé z RAGT vybírají každoročně materiály z 26-ti rozdílných šlechtitelských programů,
aby našli nejvhodnější odrůdu

Polní den obilnin v Branišovicích má již 25 let dlouhou tradici,
o návštěvníky není nouze.

pro rozdílné podmínky pěstitelů
v celé republice. Moderní šlechtění posledních let se zaměřuje
nejen na odolnost vůči suchu, ale
také vůči chorobám a škůdcům,
dále samozřejmě na vysoký výnos
a kvalitu. K vidění byla v Branišovicích například neprodejnější
áčková pšenice - RGT Reform,
horká novinka a evropská odrůda
č.1 v roce 2017 i 2018. Její vysoký
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. Aktuálně se jedná
o nejpěstovanější odrůdu nejen
v ČR, ale také v Německu, Beneluxu, Polsku nebo Švédsku.
Následovaly další odrůdy
kvalitní pšenice RGT Ponticus
nebo RGT Premiant, který byl
vyšlechtěný přímo v Branišovicích. Novinka loňského roku RGT
Ponticus byl v letech 2017 a 2018
nejmnoženější elitní pšenicí
v Německu. Odrůda má vysokou
a stabilní pádovku, je vysoce 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.
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Ani tropické teploty neodradily farmáře
od shlédnutí polních pokusů v Branišovicích.
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Mezi zástupci osinatých odrůd
pšenice ozimé zaujalo například
Viriato, které se vloni vyprodalo
jako první a jež dosahuje vynikající výsledky v přísuškových
oblastech. Následovala nová nejnosnější "béčka" jako RGT Sacramento, RGT Cesario a další. Osinatá pšenice RGT Sacramento
má v českých registracích historicky nejvyšší výnos v průměru
všech výrobních oblastí. Odrůda
RGT Cesario se zase může pochlubit nejvyšším výnosem v raném
sortimentu. Má vynikající zdravotní stav a velmi dobrou odolnost k poléhání.

V jednotě je síla,
budou plná sila...
Na předváděcí ploše byly také
představeny postupy použité chemické ochrany od firmy Syngenta. Akce se dále konala za spoluúčasti silných osivářských firem
firem Agrocop, Oseva Agro Brno,
Elita semenářská a Hanácká
osiva. Hlavními organizátory 25.
polního dne v Branišovicích byly
tradičně firmy VP AGRO s.r.o.
a RAGT Czech, s.r.o.
Společnost VP AGRO vznikla
již v r. 1991 a dnes je významným distributorem osiv polních
plodin, chemických přípravků
na ochranu rostlin a hnojiv. Další
z významných činností firmy je
nákup a prodej zemědělských
komodit. Prostřednictvím svých
obchodních zástupců VP AGRO

Letošní jaro bylo na srážky v Branišovicích opravdu mimořádně slabé.

Nechyběl výklad k použité chemické ochraně od společnosti Syngenta.

působí v celé ČR. V roce 2006
vznikla její dceřinná společnost
VP AGRO Slovensko.
Společnost VP AGRO úzce
spolupracuje s významnými
vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí, zejména
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, výzkumnými ústavy,
pěstitelskými svazy a zkušebními
stanicemi. Nabízené odrůdy, hybridy a nové technologie prověřuje
na vlastních odrůdových poku-

výrobou a prodejem osiv všech
hlavních zemědělských plodin
po celém světě. Může se pochlubit více než 200 odrůdami 26-ti
druhů zaregistrovaných každý
rok: kukuřice, slunečnice, čirok,
trávy, luskoviny, pšenice, ječmen,
tritikale, sója, řepka atd. RAGT
investuje více než 15 % svého
obratu do šlechtění a výzkumu.
Má pracoviště po celé Evropě
- v ČR je to Šlechtitelská stanice RAGT Czech, s.r.o. v Bra-

sech a získané výsledky poskytuje v rámci poradenské činnosti zemědělcům. Od roku 1999
vydává vlastní odborný časopis Kukuřičné listy. Organizuje polní
dny a semináře.
Společnost RAGT (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais)
byla založena farmáři z Aveyronu, kteří se stali jejími akcionáři. V současné době RAGT
působí po celé Evropě. RAGT se
zabývá výzkumem, šlechtěním,

VP Agro
inzerce

nišovicích na Znojemsku, která
se specializuje na šlechtění pšenice ozimé. Ověřování výnosu
a jakosti však probíhá na více
lokalitách rozmístěných po celém
území ČR a Slovenska. Nedílnou
součástí práce šlechtitelů je šlechtění na odolnost k chorobám
a stresům. V České a Slovenské
republice jsou odrůdy a hybridy
firmy RAGT obchodně zastupovány společností VP Agro s.r.o..
Text a foto: Ing. Petr Hynek

