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Záchrana lidské  
společnosti

Zvládne zemědělství po roce 2050 uživit lidstvo? 
Do svého jídelníčku bychom měli zařadit třetinu luš-
těnin.

Jařina, která se seje 
od jara do podzimu?

Tritikále Team PZO je univerzální odrůdou pro „celo- 
roční“ výsev a hodí se jak na sklizeň GPS, tak na zrno.

Kroměříž 2018
Soutěž pěstebních technologií v roce 2018 vy-

hrála výnosově pšenice ozimá RGT Sacramento pod  
taktovkou RAGT.

Hlučné luštění 
Otestujte opět svoje schopnosti. Vyluštěte tajenky,  

navštivte stánek firmy VP AGRO a získáte malý dárek! 
Prvních 50 správných odpovědí vyhrává!

Sortiment hybridů 
slunečnice

Nízký vzrůst, vysoký výnos nažek a vysoká olejna-
tost jsou charakteristické pro RGT Wollf.
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Nejlepší řepka Čech je Sněžka
Nabídka ozimých řepek se pro rok 2019 zajímavě rozrostla.

Zní Vám to zvláštně? Nebo trochu povědomě? 
Obojí je pochopitelné. Titulek je parafrází hlášky 
z filmu o panu Tau, která v originále zní: „Nejvyš-
ší Sněžka Čech je hora.“ To by ale úplně nekore-
spondovalo s obsahem tohoto článku, ve kterém 
bychom Vám mimo jiné rádi představili českou 
novinku mezi liniovými ozimými řepkami, která 
dostala jméno Sněžka. Mezi nejnovější, v České 
republice registrované nebo na registraci navr-
žené řepky pro rok 2019 dál patří i francouzský 
hybrid RGT Jakuzzi.

RGT JAKUZZI - novinka 2019 
V posledním roce SOZ v ÚKZÚZ uspěla novinka 

ze sortimentu RAGT, hybridní odrůda RGT JAKUZZI  
a je navržena na registraci (graf č. 1). Na základě výbor-
ných dvouletých výsledků byla již v létě 2017 zařazena 
do testování odrůd v poloprovozních pokusech SPZO, 
kde stejně jako další dvě odrůdy od RAGT dosáhla 
nadprůměrných výsledků. 

Charakteristickým znakem tohoto hybridu je jeho 
stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen v 
rámci České republiky, ale i v Evropě. To vyplývá ne-
jen ze státních pokusů, stejně tak z rozsáhlých něko-
likaletých screeningových šlechtitelských pokusů. 
Jen v ČR se každoročně testuje více než 30 odrůd  
z novošlechtění na 5 lokalitách. Česká registrace je 

Nový produkt na podporu růstu a zdravotního stavu olejnin. 
Pěstování olejnin v našich podmínkách je za-

loženo na třech plodinách. Je to především řepka, 
v menší míře slunečnice, mák a případně hořčice. 
Jejich zastoupení na orné půdě se pohybuje oko-
lo 20 procent, z toho řepka tvoří téměř dvě třetiny. 

V hrubých číslech je takové zastoupení podle 
dlouhodobě známých zásad střídání plodin optimál-
ní, protože správně by se měl interval mezi nimi po-
hybovat kolem 4 až 5 let. Důvodem je jednostranný 
odběr živin, únava půdy, rozvoj chorob a škůdců. Na 
mnoha podnicích se setkáváme se zastoupením olej-
nin přes 30 % a výjimečně až kolem 50 % výměry ob-
hospodařované orné půdy. Je nutno si uvědomit, že 
všechny nejčastěji pěstované olejniny, řepka, sluneč-
nice, mák, hořčice ohrožuje několik stejných patoge-
nů z řádu hub (Fungi) - například hlízenka, verticiliové 
vadnutí, fomová hniloba a také škůdci z řádu hmyzu.

Dalším obecně známým faktorem dnešního hos-
podaření je utuženost půd nízkým zastoupením zlep-
šujících hlubokokořenících rostlin, moderní těžkou 
technikou, snižováním obsahu humusu a organických 
látek. To má za následek horší příjem a dostupnost 
základních živin. Rostlinám přístupný dusík lze rostli-
nám efektivně dodat v různých formách a v jakémkoli 
období. O něco složitější je to s doplněním draslíku, 
síry a fosforu. Zejména dostupnost fosforu ovlivňuje 
pH půd, které má v mnoha oblastech nízké hodnoty.

znakem celkové kvality odrůd, protože každoročně 
je do zkoušek přihlášeno kolem 50 nových odrůd  
a jen malá část z nich se dočká po třech letech regist-
race. Stabilní výnos „bez turbulencí“ v teplé i chladné 
výrobní oblasti se opírá o vyrovnaný zdravotní stav a 
nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám 
(Fóma, Sclerotinium, Verticilium). 

Velmi dobře je také hodnocena odolnost vůči po-
léhání – 7,8 bodu. Průměrnou výškou 154 cm se řadí 
mezi středně vysoké řepky. V ranosti ji patrně čeká  
zařazení do polopozdního sortimentu.

Dále v tomto čísle:

Pannon Starter má kombinovaný účinek 

Zprávy pro pěstitele olejnin, obilnin, kukuřice a cukrovky.
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ALLISON - jednička pokusů SDO!
V roce 2016 jsme na základě aktuálně nejlepších 

výsledků v pokusech SDO do našeho exkluzivního 
sortimentu zařadili hybrid ALLISON, který byl navíc 
všechny tři předcházející roky nejvýnosnější odrůdou 
Státních odrůdových zkoušek. Ty vyhrál před druhou 
nejvýkonnější odrůdou Silver. Přes neustále sílící tlak 
konkurence své umístění v SDO zopakoval i v roce 
2017. A v roce 2018 ALLISON opět obhájil svoji pozici a 
zůstal jedničkou tříletých pokusů SDO 2016-18 (tab. 2).

Další argumenty pro případný výběr této odrůdy 
už v podstatě není potřeba dodávat, protože takto vý-
konný a především stabilní materiál je unikátem čes-
kého zkoušení. Přesto je škoda nezmínit i řadu dalších 
pozitivních agrotechnických vlastností.

Středně raný hybrid ALLISON je středně vysoký až 
vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou odol-
ností komplexu houbových chorob a velmi dobrou 
odolností vyzimování. Velmi rychlý a bujný počáteč-
ní růst, který je výhodný zejména v sušších počátcích 
vegetace, je ve standardních podmínkách vhodné ko-
rigovat použitím morforegulátorů. Obsah oleje je vy-
soký. Ve výsledcích, které prezentoval SPZO je patrné, 
že má ALLISON ze zkoušených odrůd nejvýznamnější 
odolnost vůči napadení virem žloutenky vodnice, což 
může být i během tohoto teplého podzimu opět vý-
znamným pozitivem. Navíc již podruhé bude ALLISON 
oceněn jako „Nutričně nejkvalitnější odrůda v ČR“. 

SILVER
SILVER je hybridní odrůda firmy BASF, která byla v 

Na mezinárodní soutěži v  Kroměříži se již od 
roku 2013 porovnává efektivita, ziskovost a dlou-
hodobá udržitelnost různých pěstebních technolo-
gií obilnin. Takřka po celou dobu existence soutěže 
se odrůdy pšenice ozimé ze šlechtění RAGT umisťu-
jí na špičce ve výnosu, kvalitě i efektivitě pěstování. 

Je to nejen pečlivým plánováním technologií spo-
lečností jako je Bayer, Timac, DOW, ADAMA, Zetaspol, 
SUMI Agro aj., ale i celkově hojným zastoupením na-
šich odrůd. Zastoupení odrůd RAGT je 44 % a to nejen 
díky novinkám, například 5krát byla zvolena i odrůda 
Matchball, ale našel se i matador Elan. Je opět příjem-
nou zprávou, že jsou naše odrůdy v praxi oblíbené  
a vsází na ně vysoký podíl účastníků. Je to ovšem pro 
nás i závazek, udržet kvalitu nových odrůd a informací 
k nim poskytovaných. 

Vůči loňským výsledkům se letošní rok soutěže 
nesl ve znamení poklesu všech hlavních potravinář-
ských parametrů - OH, NL, SEDI, ČP. Objemová hmot-
nost a sediment byly dokonce v průměru nejnižší od 
roku 2013. Potravinářským parametrům však vyhovělo  
66 % variant.

Osinatý výnos
Osinatá odrůda RGT Sacramento, vzpomínaná 

mnohokrát pro svůj výnosový potenciál, přestože byla 
v technologiích použita pouze dvakrát (RAGT a Timac 
Agro), suverénně svůj výnos potvrdila obsazením prv-

Pšenice ozimá Viriato si za několik posledních 
let získala takovou oblibu u českých zemědělců,  
že se každoročně vyprodá.

Ze začátku se rozšířila do oblastí, kde měl někdo 
problém se zvěří, která mu dělala škody v obilí. Toto 
negativní působení zvěře umí Viriato eliminovat díky 
osinám. Postupně zemědělci přišli na to, že dosahuje 
vysokých výnosů a to i zejména v posledních suchých 
letech. Zároveň je třeba vyzdvihnout genetickou 
vlastnost této odrůdy a sice, že s výnosem umí ne-
jen potravinářské parametry, ale i stabilní objemovou 
hmotnost, která je zpravidla nad 80 kg/hl nebo těsně 
pod ní.

 
S rozšiřováním této odrůdy mezi širokou země-

dělskou veřejnost jsem zjistil, že se někteří zemědělci 
nevědomky dopouštějí určitých chyb při zakládání 
porostu, díky kterým nevyužijí celý výnosový poten-
ciál této odrůdy. 

Společnost VP AGRO na vlastních pokusných po-
zemcích testuje různé vlastnosti všech odrůd, které 
zastupuje, a o své poznatky se dělíme s našimi zá-
kazníky. U odrůdy Viriato máme zjištěno, že negativ-

Plochy slunečnice se v  letošním roce opět sní-
žily. Pokles nebyl ale dramatický, a tak stále tato 
plodina patří na našich polích mezi stabilní a eko-
nomicky zajímavé plodiny. Zimní období je ideální 
dobou na hodnocení předchozího pěstitelského 
roku a zároveň je nejvyšší čas začít plánovat sezó-
nu novou. A aby bylo možné co nejlépe plánovat, je 
potřeba mít k dispozici co nejvíce informací.

K rukám se vám dostává představení slunečnico-
vého portfolia společnosti RAGT, které je ve srovnání 
s rokem 2018 doplněné o jednu novinku. Šlechtitelé 
společnosti RAGT se dlouhodobě zaměřují na stálé 
zvyšování výnosového potenciálu, ale stejnou měrou 
se soustředí i na další kvalitativní ukazatel a tím je olej-
natost. To, jak jsou šlechtitelé ve své práci úspěšní, do-
kazují výborné výsledky nejen v České republice, ale i 
v dalších evropských zemích, jako je Francie, Německo, 
Maďarsko, Rumunsko atd.

 
RGT WOLLF – novinka 2019

RGT Wollf je nový klasický hybrid, který zařazujeme 
do portfolia k již prověřenému a známému hybridu 
Vellox. Podle informací od šlechtitelů a zároveň podle 
prvního roku zkoušení se jedná o raný až středně raný 
hybrid. Z dostupných výsledků se ukazuje, že je o dva 
dny pozdnější než již zmiňovaný hybrid Vellox a záro-
veň ranější než hybrid NK Brio. Vyznačuje se nízkým 
vzrůstem, což potvrdily i letošní pokusy SPZO, kde byl 
vyhodnocen jako nejnižší ze všech zkoušených hybri-
dů s průměrnou výškou 157 cm. Nižší vzrůst rostlin je 
jednou z ceněných vlastností u odrůd slunečnice, pro-
tože nám zaručí bezproblémovou aplikaci pesticidů 

ČR registrována v roce 2016 po výtečných výsledcích 
tříletého zkoušení v ÚKZÚZ. Jedná se o středně ranou 
hybridní odrůdu, s velmi vitálním podzimním růstem, 
kdy výborně zvládá stresové podmínky při vzcházení. 
Rostliny jsou středně dlouhé až dlouhé, s velmi dob-
rou odolností poléhání. Zdravotní stav je velmi dob-
rý, obzvlášť odolnost fomovému černání a hlízence 
je vysoká. Rostliny velmi dobře a hodně větví, takže 
je zapotřebí porosty zbytečně nepřehušťovat. Počet 
nasazených šešulí je vysoký. Mrazuvzdornost je velmi 
dobrá.

SILVER je vhodný pro úspěšné pěstování jak v tep-
lé, tak v chladné oblasti a zároveň i do oblastí přísuš-
kových. Patří k nejužší špičce těch nejvýkonnějších od-
růd nabízeného sortimentu. Velkým pozitivem je jeho 
vysoká meziročníková stabilita. SILVER je hybrid s vý-
bornými výsledky v praxi - u členů SPZO dosáhl v roce 
2017 nejvyššího výnosu v kategorii hybridů, které jsou 
pěstovány na celkové ploše 1 000 až 5 000 ha (tab. 1). 
Výsledky roku 2018 budou k dispozici až během le-
tošního celostátního semináře v Hluku, ale více jak  
5 tunové výnosy z běžných ploch opět potvrzují jeho 
vyrovnanou výkonnost.

RGT DOZZEN
Významnou stálicí naší nabídky ze šlechtění RAGT 

je hybrid RGT DOZZEN. Během čtyř let, kdy je v České 
republice pěstován, prokázal svoji velmi stabilní vý-
konnost, výrazně nadstandardní zdravotní stav a vel-
kou odolnost suchu. RGT DOZZEN je polopozdní MSL 
hybrid nižšího, kompaktního vzrůstu, s mimořádně 
vysokou odolností poléhání a vysokou mrazuvzdor-
ností. Tři roky byl testován v poloprovozních poku-
sech SPZO, kde pokaždé zaznamenal nadprůměrnou 

ních dvou míst. Pekárenskou jakost odrůda potvrdila u 
technologie RAGT.

Na kvalitu zkus příště RGT Ponticus
90-60-90 by mohl být vystihující popis k výsled-

kům odrůdy RGT Ponticus. Nejvyšší výnos mezi E od-
růdami. Druhé nejvyšší číslo poklesu. Nejvyšší obsah 
dusíkatých látek. Ponticus byl účasten jen v jedné 
technologii a přesně potvrdil to, co umí – v elitní ja-
kosti má bezkonkurenční výnos.

Viriato – už je tady zas!
Viriato v Kroměříži potvrdilo svoji stabilitu. Prů-

měrný výnos u 7 rozličných technologií byl 105,7 %.  
Ve všech parametrech dosáhlo Viriato spolehlivě pe-
kařské jakosti. NL 11,7-12,7 %, ČP 329-352 s., ZEL 33-36 ml 
a OH 781-801 g/l. Tomu se říká opravdová stabilita.

RGT Reform – bez kompromisů
Jako nejpěstovanější odrůda ozimé pšenice v ČR 

byl logicky i RGT Reform použit v mnoha technolo-
giích. Deset variant RGT Reformu potvrdilo stabilitu 
dobrého výnosu průměrem 105 % na průměr celé-
ho pokusu. V průměru všech variant byla pekařská 
jakost ve všech parametrech - OH 779 g/l, NL 12,1 %,  
ČP 367 s., ZEL 36 ml. Stabilní výnos, stabilní kvalita, 
výborná zimuvzdornost a tolerance k pozdnímu setí 
z něj právem dělá č. 1 v Evropě.

Ing. Michal Knauer
RAGT Czech s.r.o.

ně reaguje snížením výnosu na hustý zásev blížící se  
k 5 milionům zrn na ha. Proto doporučujeme i z důvo-
du ranosti odrůdy zásev v měsíci září. 

V první polovině měsíce 2,8 až 3,2 MKS/ha a ve 
druhé polovině září 3,2 až 3,8 MKS/ha (horší podmínky  
4 MKS/ha). Je třeba raději vsadit na podzimní odno-
že, zvláště v sušších lokalitách. Pozdější termín výsevu  
u této odrůdy je možný, ale již se nevyužije naplno její 
potenciál. 

Přesto bude každý zemědělec díky plasticitě této 
odrůdy po žních spokojený, i když nedodrží zásadu  
s hustotou výsevu a termínem. Protože ale chceme, 
aby byli zemědělci s našimi odrůdami spokojeni ještě 
více, přinášíme jim tyto poznatky, ať již formou článků 
nebo pomocí poradenství našich zástupců. 

Doufám, že tento článek některým z Vás pomůže 
při zakládání porostu v příštím roce a zůstanete i na-
dále spokojeným pěstitelem odrůdy pšenice Viriato, 
případně dalších z dílny RAGT.

Jaroslav Jančík
VP AGRO, spol. s r.o.

v pozdnějších růstových fázích. Je adaptabilní z pohle-
du půdních a klimatických podmínek. Z výnosových 
výsledků SPZO se ukazuje, že je to hybrid s velmi dob-
rým výnosovým potenciálem výnosu nažek. Ze třech 
vyhodnocených lokalit SPZO dosáhl průměrného 
výnosu nažek 3,17 t/ha. A stejně jako všechny ostatní 
hybridy ze šlechtitelské dílny RAGT vyniká RGT Wollf 
olejnatostí. V rozborech SPZO dosáhl v průměru ze 
tří lokalit olejnatosti 46,7 % a velmi dobrou olejnatost 
potvrdil i v interním poloprovozním pokusu v okrese 
Plzeň-jih, kde byla naměřena olejnatost 49,0 %.

VELLOX
Vellox je velmi známá a vyzkoušená klasická odrů-

da, protože se s touto odrůdou můžete na trhu setkat 
již od roku 2010. Svou výnosností se v současné době 
neřadí mezi špičku, ale předností této odrůdy je nad-
průměrná stabilita výnosů v jednotlivých letech a na 
jednotlivých lokalitách. Vellox je dobře přizpůsobivý 
různým podmínkám pěstování a dobře odolává pří-
suškům. V dobrých pěstitelských podmínkách se jeho 
výkon projeví nadprůměrně. Rostliny jsou středně 
vysoké a nepoléhavé. Vellox byl od roku 2010 s pře-
stávkami zařazován do poloprovozních pokusů SPZO. 
Během dlouholetého zkoušení potvrzoval svou vý-
konnost. Ve všech letech, kdy byl Vellox v pokusech 
SPZO zařazen, patřil k absolutní špičce co do obsahu 
oleje v nažkách. Vždy se pohyboval nad 50 %. Zdra-
votní stav má uspokojivý. Má vynikající odolnost proti 
červenohnědé skvrnitosti a dobrou odolnost proti 
ostatním houbovým chorobám a dobrou odolnost 
proti suchu.

výkonnost. Kombinace velmi vysokého obsahu oleje a 
vysokého výnosu je ze zpracovatelského hlediska ide-
ální volbou pro výkup. V roce 2017 byla odrůda testo-
vána v sortimentu B a obsadila výborné druhé místo. 
Svoji vysokou univerzálnost RGT DOZZEN již několik 
let prokazuje i v praxi, kde je každý rok úspěšně pěsto-
ván na více jak 5000 ha.

RGT TREZZOR - novinka 2018
Další novinkou ze šlechtění RAGT je polopozdní 

MSL hybrid RGT TREZZOR. RGT TREZZOR byl po úspěš-
ném zkoušení v ÚKZÚZ (2015-17, graf č. 2) v ČR regist-
rován. Předností této odrůdy je výborná odolnost vy-
zimování, vysoká odolnost poléhání (7,7 b. ÚKZÚZ) při 
střední výšce rostlin (v poloprovozních pokusech spo-
lečnosti VP AGRO prokázal nejvyšší odolnost poléhání 
společně s odrůdou RGT Dozzen), odolnost hlízence 
a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v 
chladné výrobní oblasti. 

Výborně se vyrovnává se suššími lokalitami a patří 
k odrůdám s vysokou odolností verticiliovému vadnu-
tí. Obsahem oleje 49,34 % (v pokusech ÚKZÚZ) patří 
mezi nejolejnatější registrované odrůdy v ČR.

V roce 2018 byl již testován v síti poloprovozních 
pokusů SPZO. Společně s DK Exotterem a LG Archi-
tectem obsadil nejvyší příčky v sortimentu A (graf 3.). 
Hned v prvním roce testování významně překonal 
jednu z nejúspěšnějších odrůd na české trhu odrůdu 
Atora.

SNĚŽKA - novinka 2019
S poslední představovanou řepkou se vrátíme k 

úvodnímu slovu. Na řadě je nová liniová řepka z čes-

kého šlechtění, kterou bychom chtěli navázat na velmi 
úspěšného Rescatora. Šlechtitelem je česká šlechti-
telská firma Sempra, která si jméno v sektoru šlech-
tění řepek vybudovala např. odrůdou Slapská Stela. 
Abychom ctili český původ a s ohledem na vynikající 
výkon a mrazuvzdornost, dostala řepka s původním 
značením SL-853 jméno SNĚŽKA.

Hlavním a stěžejním důvodem ze strany ÚKZÚZ pro 
navržení na registraci je jednoznačně výnos, protože 
SNĚŽKA je aktuálně nejvýnosnější liniovou řepkou ve 
zkoušení ÚKZÚZ (graf 4 a 5) a kontrolní odrůdu Ara-
bella překonává v průměru 3 let o 5 % (v roce 2018 
dokonce o 9 %). Během tříletého cyklu zkoušení pře-
konala SNĚŽKA i dvě hybridní kontrolní odrůdy Hor-
cal a DK Exquisite (Sněžka 5,33 t/ha, Horcal 4,89 t/ha, 
DK Exquisite 4,84 t/ha).

SNĚŽKA je polopozdní, nižší odrůda s výbornou 
odolností poléhání (7,8 b.). Odolnost vůči napadení 
hlavními třemi chorobami je vysoká: Foma 6,4 b., Skle-
rotinia 5,8 b. a Verticilium 6,4 b. Obsah glukosinolátů  
je nízký a obsah oleje středně vysoký. 

Každý může zvolit podle vlastních požadavků  
a potřeb pro konkrétní pěstitelské podmínky. Popsané 
odrůdy je možné vidět během polních dnů SPZO, na 
mnoha pokusných lokalitách České zemědělské uni-
verzity, při polních dnech jednotlivých stanic ÚKZÚZ, 
na největších zemědělských akcích v Nabočanech,  
v Kralovicích a samozřejmě na hlavních polních dnech 
společnosti VP AGRO.

Ing. Petr Shejbal, Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.

Nejlepší řepka Čech je Sněžka

Sortiment hybridů slunečnice RAGT 2019

Kroměříž 2018?  
Veni, vidi, vici!

Jak (ne)pěstovat  
Viriato?Nabídka ozimých řepek se pro rok 2019 zajímavě rozrostla.

Novinkou je RGT WOLLF.

Vítězem se opět stala pšenice z RAGT. Čím víc ploch, tím víc zkušeností.

odrůda SILVER Mercedes Faktor KWS Alicante DK Exprit Jumper Macropolos PX 113 RGT Dozzen SY Cassidy

výnos (t/ha) 3,49 3,29 3,29 3,27 3,22 3,20 3,19 3,18 3,15 3,12

osev (ha) 2 285 1 978 2 659 3 374 1 275 1 419 2 789 3 052 1 321 1 031

sklizňová plocha (ha) 2 194 1 857 2 459 3 100 1 189 1 270 2 621 2 772 1 298 922

zaorávky (%) 3,89 6,12 7,52 8,12 6,75 10,5 6,02 9,17 1,74 10,57

pořadí
(2016-18)

odrůda
výnos (%) 
(2016-18)

pořadí  
(2015-17)

1. Allison 119 1.

2. Anniston 118 novinka

3. ES Cesario 117 novinka

4. Ermino KWS 114 4.

5. DK Extract 114 novinka

6. DK Exotter 114 novinka

7.   Acapulco 114 6.

8.   DK Exmore 114 2.

9.   DK Expression 113 11.

10. DK Expiro 113 novinka

11. DK Execto 113 novinka

12.  Marc KWS 113 5.

13. ES Imperio 112 novinka

14. Kicker 112 novinka

15. Alicante 112 3.

16. Silver 111 10.

17. RGT Trezzor 111 novinka

18.  Alvaro KWS 111 8.

19.  DK Exception 110 9.

20. Phoenix CL 110 novinka

21. Atora 109 12.

22. Kuga 108 7.

RGT CLLAYTON CL
Je raný až středně raný hybrid RAGT, který je v port-

foliu zařazen od roku 2017. RGT Cllayton je stejně jako 
ostatní hybridy slunečnice prodáván na základě ev-
ropské registrace, registrován byl v roce 2016. RGT Clla-
yton je raný až středně raný hybrid s nadprůměrným 
výnosovým potenciálem a vysokou olejnatostí, která 
dosahuje velmi často hodnot nad 50 %. Vysokou olej-
natost potvrdily také pokusy SPZO v roce 2016, kde se 
v olejnatosti umístil na prvním místě z 22 zkoušených 
hybridů. Podle výsledků SPZO v podmínkách České re-
publiky projevuje o něco vyšší stupeň odolnosti vůči 
hlízence na stonku, má velmi dobrou odolnost vůči al-

ternárii na listech, dobrou odolnost vůči botrytidě na 
úboru a je odolný proti 5 rasám plísně slunečnicové.

Portfolio slunečnice RAGT není široké, ale je posta-
veno na kvalitních hybridech, které jistě nezklamou 
žádného pěstitele, který se pro tyto hybridy rozhodne. 
Správně se rozhodnout není vždy úplně jednoduché, 
proto neváhejte obrátit na naše zkušené regionální 
zástupce, kteří vám s výběrem a doporučením pomo-
hou.

Ing. Karel Neckář, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.

Graf 2. Výnos semen (%), ÚKZÚZ, 2015-17
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Graf 4. Výnos semen (%), ÚKZÚZ, 2016-18, sortiment liniových odrůd
(Arabella - kontrolní odrůda)

Graf 3. Výnos semen (%), poloprovozní pokusy SPZO 2017-18, sortiment A 
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Tabulka 1. Výnos 10 nejlepších středních hybridních odrůd s osevní plochou 1 000–5 000 ha v roce 2017 u členů SPZO. Zdroj: Sborník přednášek, Hluk 2017

Tabulka 2. Srovnání úspěšnosti v SDO pokusech 2016-18 a 2015-17.
Graf 5. Výnos semen (t/ha), ÚKZÚZ, 2016-18, sortiment liniových odrůd
(Arabella - kontrolní odrůda)
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» pokračování ze str. 1

Od roku 2018 jsou na našem trhu dostupné dva 
nové produkty, které snižují negativní vlivy špatné do-
stupnosti tohoto prvku a současně zvyšují přirozenou 
odolnost rostlin vůči nejvážnějším chorobám. Jsou to 
Pannon Starter Double a Pannon Starter Perfect.

Charakteristika produktů
Základem obou produktů, registrovaných v se-

znamu povolených hnojiv jako „pomocné rostlinné 
přípravky” je mikrogranulované hnojivo s vysokým 
obsahem rychle přístupného fosforu (40 % P2O5), zin-
ku a malého množství dusíku. Na jejich povrchu je 
nanesena vrstva spór vyselektovaných kmenů dvou 
druhů hub, které pomáhají rostlinám v příjmu živin a 
zlepšují jejich odolnost vůči patogenům od počátku 
až do konce vegetace.

Pannon Starter Double obsahuje 0,5 % objemu 
spór houby Coniothyrium minitans, kmene K1. Tato 
houba se u nás již několik let používá v biologickém 
přípravku registrovaném k ochraně řepky olejky, hoř-
čice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, 
tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin a če-
kanky proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) a 
hlízence menší (Sclerotinia minor).

Biologickou složkou druhého přípravku Pannon 
Starter Perfect je Trichoderma asperellum. Trichoderma 
se přirozeně vyskytuje téměř ve všech půdách. Podílí 
se na rozkladu organické hmoty a přispívá k biologic-
ké rovnováze půdy. V zemědělské praxi využívanou 
vlastností je její symbióza s kořeny rostlin nazývaná 
exogenní mykorhiza a rychlý růst v jejich bezprostřed-
ním okolí. Tím brání pronikání hyf jiných druhů hub do 
kořenů rostlin. Zabraňuje tak negativnímu působení 
půdních patogenů rodů například Fusarium, Phoma, 
Rhizoctonia a Aphanomyces. Svými exudáty navíc 
přeměňuje v půdě vázané formy fosforu na rostlinám 
přístupné formy. V produktu je použit vyselektovaný 
kmen TR II, který se vyznačuje mimořádně silnou ak-
tivitou růstu.

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií, 
kterou pořádá Zemědělský výzkumný ústav Kro-
měříž, nabízí srovnání různých pěstitelských postu-
pů přihlášených zadavatelů.

Sledované cíle technologií mohou být různé – 
dosažení maximálního výnosu, nejlepší ekonomiky 
pěstování, případně představení vlastních produktů 
aj. Významnou roli hraje i zvolená odrůda pro danou 
technologii. Pokud se týká těch na ozimé pšenici, tak 
v posledních letech v uvedené soutěži jednoznačně 
dominují odrůdy firmy RAGT.

V roce 2018 bylo k vidění 62 technologií od 31 za-
davatelů na 30 odrůdách ozimé pšenice. Vlastní tech-
nologii pěstování prezentovaly také společnosti VP 
AGRO a RAGT. Pro uvedené jsme zvolili dvě osvědčené 
odrůdy – RGT Reform a RGT Sacramento, k nim zařadili 
dvě novinky – elitní potravinářskou odrůdu RGT Ponti-
cus a rané, výnosné RGT Cesario. Podívejme se nyní na 
zvolenou pěstitelskou strategii a opatření, které byly 
provedeny.

Byly nastaveny na maximální využití výnosového 
potenciálu odrůd. Výsevek byl u všech našich techno-
logií jednotný: 3,7 MKS/ha, setí proběhlo 12. 10. 2017, 
stejný byl i podzimní herbicidní zásah – Bizon 1 l/ha. 
Vzhledem k tomu, že jarní zaplevelení nebylo nebo 
bylo minimální, žádný další herbicidní zásah již nepro-
běhl. 

První jarní aplikací bylo regenerační přihnojení 
porostů 200 kg/ha LAD, přičemž následně v průběhu 
odnožování na parcelky přišlo ještě 150 kg/ha DASA. 
Přihnojení sírou je důležité pro využití N rostlinou a 
také pro vysokou kvalitu bílkovinného (lepkového) 
komplexu zrna. Na konci odnožování, v BBCH 29-30, 
proběhl první morforegulační zásah – 1 l/ha CCC na 
vyrovnání odnoží a také na podporu odolnosti polé-
hání. S tímto šly fungicidy Apel (ochrana chorob pat 

Charakteristika a způsob aplikace produktů  
Pannon Starter

Oba dva produkty jsou ve formě mikrogranulátu o 
velikosti částic srovnatelné se semeny máku. Základ-
ní hektarová dávka je 20 kg/ha, což vyžaduje precizní 
ukládání do půdy současně s osivem při setí. To lze v 
praxi provádět buď upravenými secími stroji malých 
semen a nebo aplikátory dodávanými jako součást ně-
kterých seček. Na obrázku 1 je vedle násypky na osivo 
násypka na mikrogranulát na secím stroji Väderstadt 
a obrázek 2 zobrazuje samostatně nasazený aplikátor 
firmy APV na jiný druh secího stroje. 

Tři fáze působení přípravku
Speciální technologie výroby, nízká hektarová dáv-

ka a biologická složka tvoří základní princip působení 
po celou dobu vegetace. Účinek lze rozdělit do tří fází. 

1. V prvních třech až čtyřech týdnech po vzejí-
tí plodiny působí rychle přístupný fosfor obsažený v 
nosném materiálu hnojiva. Nízká dávka a šetrná forma 
mikrogranulátu nepůsobí na klíčící a vzcházející rostli-
nu fytotoxicky, ale naopak jí v prvních týdnech růstu 
přímo poskytuje dostupné živiny. To zabrání, kromě fi-
alového zbarvení mladých rostlin zapříčiněným nepří-
stupností fosforu zvláště za nízkých teplot, zabrzdění 
počátečního růstu. 

2. Po krátké době po vzcházení se začne uplat-
ňovat vliv biologické složky. Coniothyrium minitans v 
bezprostředním okolí likviduje sklerócia hlízenky a za-
mezí tím jejímu šíření a primární infekci rostlin z půdy. 
Trichoderma asperellum ve formulaci Pannon Starter 
Perfect krátce po počátku tvorby prvních kořínků za-
čne vytvářet kolem kořínků své mycelium. Tím navíc 
zabrání osazení prostoru mnoha jiným druhům, včet-
ně těch, které mohou způsobit rozvoj onemocnění 
řepky, slunečnice a dalších druhů olejnin. U řepky je 
to nejčastěji fomová hniloba, která se obvykle proje-
ví na kořenech již před zimou. V dalších fázích se to 
týká zejména verticiliového vadnutí. To lze při vizuál-
ní kontrole rostlin rozpoznat mnohem později, avšak 
infekce probíhá již v mladých stádiích vývoje plodiny. 
Přítomnost houby Trichoderma v oblasti kořenů vý-
znamně sníží riziko vniknutí mycelia rodu Verticillium 

stébel), Atlas (kontrola padlí) a první stimulace. Na za-
čátku sloupkování (BBCH 31) přišla rozhodující dávka 
dusíku ve formě močoviny 200 kg/ha.

Dalším řešení byla morforegulace přípravkem Fixa-
tor (trinexapac-ethyl), která byla diferencovaná podle 
odrůd. Ty s vysokou odolností poléhání (RGT Sacra-
mento, RGT Ponticus a RGT Cesario) dostaly 0,2 l/ha, 
RGT Reform dávku o něco vyšší 0,35 l/ha. Ve fázi BBCH 
37-39 (podpraporcový list - praporec) bylo aplikováno 
50-70 kg/ha močoviny jako kvalitativní přihnojení. Na 
plně vyvinutý praporec (BBCH 39) přišel druhý tříslož-
kový širokospektrální fungicid Hutton (prothiocona-
zole, spiroxamine, tebuconazole) s rozpuštěnou mo-
čovinou, hořkou solí a druhá stimulace. 

Fungicid byl preventivním a eliminačním řešením 
hlavních listových chorob (padlí, braničnatky, rzi), pro 
udržení zdravého praporcového a podpraporcového 
listu. Posledním zásahem bylo preventivní ošetření 
proti klasovým fuzáriím aplikací fungicidu Prosaro 
(prothioconazole, tebuconazole), jehož účinnost byla 
posílena smáčedlem Silwet.

Technologie byly voleny pro každou odrůdu jako 
intenzivní a jednotlivé zásahy měly eliminovat případ-
né drobné slabiny odrůd (padlí, choroby pat, odolnost 
poléhání, příp. další listové i klasové choroby). Zároveň 
by měly být realizovatelné i v běžné zemědělské praxi. 
Výsledek se podařil (viz tabulka pořadí dle výnosu).

Přestože byla v letošním roce potravinářská kvalita 
v soutěži nejnižší za dobu jejího konání, je pro nás po-
těšitelné, že nejvýnosnější technologie na odrůdě RGT 
Sacramento vyšla i v potravinářské kvalitě (dle ČSN 46 
1100-2)! A technologie s odrůdou RGT Ponticus dosáh-
la jako jediná více než 14,0 % NL.

Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO, spol. s r.o.

do kořenů. Stejným způsobem eliminuje vliv dalších, 
rostlinám škodícím druhům.

3. Třetí velmi významná funkce přítomnosti my-
celia houby Trichoderma je přeměna vázaných forem 
anorganických fosfátů obsažených v půdě. Houby, 
na rozdíl od vyšších rostlin, svým odlišným meta-
bolismen dovedou využít a formou mykorhizy dát k 
dispozici vlásečnicovým kořínkům pěstované plodiny 
sloučeniny fosforu, které rostlina může přímo využít. U 
olejnin se tím zvyšuje výnos semen a jejich olejnatost.

Podle našich zkušeností z prvních dvou let použí-
vání těchto produktů v praxi jsme pozorovali porosty 
s výrazně lepším stavem listového aparátu, který si 
udržel fotosyntetickou aktivitu déle než rostliny bez 
aplikace. Druhý zřetelný rozdíl je bohatost větvení ko-
řenové soustavy. To je dobře patrné u slunečnice z po-
zemků firmy Agricos ve Stodu na obrázku 3, kde jsou 
zleva rostliny s části pole bez použití a vpravo rostliny, 
u kterých byl Pannon Starter aplikován. U řepky vyse-
té na podzim roku 2017 v oblasti Jaroměře se výrazně 
projevil stimulační vliv přípravku na polní vzcházivost. 
To je vidět na obrázku 4, kde je opět vlevo neošetřená 
a vpravo ošetřená plocha.

Výroba, distribuce a skladování produktů
Z charakteru obou přípravků vyplývá, že podstat-

nou část tvoří anorganická složka speciálně upravené-
ho hnojiva, na které jsou naneseny aktivní spóry hub. 
Uchování jejich aktivity není neomezené. Postupem 
času a při vyšších teplotách jejich aktivita klesá. To 
vyžaduje odlišný přístup k objednávání, dopravě, skla-
dování, ale také použití, než jaký známe z okruhu che-
mických látek. Pro ty pěstitele, kteří mají již zkušenosti 
s jinýmy typy biologických přípravků založených na ži-
vých organizmech, to není žádnou novinkou. Použitý 
produkt musí být v době aplikace čerstvý. 

Firma VP AGRO, která je v současnosti jejich vý-
hradním dovozcem do naší republiky, počítá se dvě-
ma termíny pro jejich dovoz. První na jaře, před dobou 
setí slunečnice a kukuřice, a druhý v polovině léta tak, 
aby produkt byl k dispozici pro zájemce o uplatnění  

v řepce. Termíny objednávek budou odlišné od běžné 
praxe dodávek hnojiv anebo pesticidů. Produkty jsou 
po dovezení dodávány prakticky přímo z výrobního 
závodu uživatelům. Za běžných skladovacích podmí-
nek je lze použít do 3 měsíců po dodání. Kdo by je 
hodlal skladovat delší dobu, musí je skladovat v kli-
matizovaných porostorách s teplotou do + 6 °C, kde 
vydrží více jak 6 měsíců bez ztráty aktivity.

 
Závěr a výhled do budoucnosti

Vhledem k obsahu chemickými procesy upravené 
anorganické složky hnojiva nelze tyto látky používat 
v ekologickém zemědělství. Přestože se ale jedná 
formálně o hnojiva, mohou tvořit jeden článek v in-
tegrovaných systémech pěstování rostlin. Popsanými 
vlastnostmi primárně zvyšují přirozenou odolnost 
pěstovaných rostlin a tím snižují riziko napadení kultur 
patogeny. 

V mnoha případech umožní snížit počet násled-
ných ošetření chemickými pesticidy. O této možnosti 
jsme se přesvědčili z vlastní zkušenosti na jedné se ze-
mědělských farem společnosti VP AGRO v západních 
Čechách. Zde jsme porovnávali zdravotní stav a výnos 
slunečnice ošetřené klasicky dvěma fungicidy s poros-
tem, u kterého byl aplikován Pannon Starter Double 
a vynecháno bylo první ošetření fungicidem v 5 až 7 
listech proti houbovým chorobám. Po použití mikro-
granulátu se dosáhlo vyššího výnosu a nesrovnatelně 
nižšího výskytu primárních infekcí hlízenky.

 
Neustálé nové zákazy a omezení používání pesti-

cidních sloučenin, které trápí nejen naše zemědělce v 
posledních několika letech, se budou nadále rozšiřo-
vat. Proto je nutné hledat jiné metody, které poskyt-
nou minimálně stejnou, případně vyšší úroveň hek-
tarových výnosů plodin. Použití biologických metod 
výživy a ochrany bude v blízké budoucnosti proto 
nezbytné. Proto považujeme jejich postupné šíření do 
praxe za krok správným směrem.

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r.o.

Pannon Starter má kombinovaný účinek Soutěž technologií
Nový produkt na podporu růstu a zdravotního stavu olejnin. Technologie VP AGRO a RAGT v Mezinárodní 

soutěži pěstebních technologií v roce 2018.

Obr. 1. Vedle násypky na osivo je namontovaná násypka na mikrogranulát (secí stroj Vaderstadt) Obr. 2. Samostatně nasazený aplikátor firmy APV.

Tabulka:  Pořadí nejúspěšnějších technologií dle výnosu

Obr. 3. Rostliny slunečnice po aplikaci Pannonu Starter (vpravo). Obr. 4. Rozdíl ve stavu porostu řepky po aplikaci Pannonu Starter (vpravo) je jasně patrný.

Pořadí Zadavatel Odrůda Výnos (t/ha)

1. RAGT RGT Sacramento 12,13

2. TIMAC Agro RGT Sacramento 11,78

3. FMC Agro ČR Viriato 11,69

4. VP AGRO RGT Reform 11,43

5. ADAMA CZ RGT Reform 11,43

6. Zetaspol LG Imposanto 11,41

7. Innvigo Agrar ČR RGT Reform 11,29

8. Limagrain CEC Frisky 11,21

9. RAGT RGT Cesario 11,20

10. Dow AgroSciences Viriato 11,20

Nedávno proběhl v tisku článek s názvem: Projí-
dáme se ke svému konci. Musíme omezit maso, jinak 
přijde katastrofa, tvrdí vědci. V článku se odkazují na 
rozsáhlou vědeckou studii publikovanou v časopi-
se Nature, která se zaměřuje na dopady potravino-
vého systému na životní prostředí.

Zemědělství ve své současné podobě podle ní ne-
zvládne už kolem roku 2050 nakrmit 10 miliard lidí, kte-
ré v tu dobu budou planetu podle vědeckých předpo-
vědí obývat. Zkrátka je potřeba omezit spotřebu masa, 
tedy průměrný člověk by tak měl z talíře ubrat 75 pro-
cent hovězího masa (lidé ze Západu až 90 procent) a 
90 procent masa vepřového. A k tomu zkonzumovat 
o polovinu méně vajec. Studie tvrdí, že je nutné, aby 
průměrný člověk zařadil na jídelníček třikrát více luště-
nin, obyvatelstvo vyspělých západních zemí dokonce 
až pětkrát více.

Naštěstí je z čeho vybírat a paleta luštěnin je široká. 
Jednou z těchto alternativ je i sója, kterou lze pěsto-

vat i na území naší republiky. A výhod je hned několik. 
Veškerá tuzemská produkce je GMO - free, což ocení 
nejen potravináři, ale i chovatelé mléčného skotu, kteří 
musí prohlašovat, že jejich krávy nejsou krmeny GMO 
plodinami. Vyprodukovaná sója není poškozena dlou-
hou přepravou přes oceán, tím pádem jsou jak boby, 
tak třeba sójové šroty zdravější (bez mykotoxinů) a tím 
i kvalitnější. 

Dalším z pozitiv pěstování sóji jsou její relativně 
nízké celkové vstupní náklady, nízké výskyty škůdců a 
chorob a celkové ozdravení osevního postupu, tím i 
zvýšení půdní úrodnosti.

V loňském roce jsme proto přišli na trh s novinkou, 
ranou francouzskou 00 odrůdou RGT Stumpa. Tuto 
odrůdu pravidelně zařazujeme do nezávislých poku-
sů, abychom zjistili, jak moc je v podmínkách České 
republiky výkonná. Její výkonnost se každoročně po-
tvrzuje, například v loňských pokusech ZEPOR+ (2017) 
získala první místo s výnosem 4,02 t/ha. Vzrůstem je to 

Záchrana lidské společnosti
Stane se sója základním pilířem stravy?

vyšší odrůda s vynikající odolností k poléhání. Dalším  
z důležitých parametrů je výška nasazování prvních 
lusků, která se měří u špičky. I v tomto parametru RGT 
Stumpa nezaostává a dosahuje výšky 7,92 cm. 

V letošním sklizňovém roce bohužel nebudou vý-
sledky asi tak pěkné, jako v minulých letech, protože  
i sója byla výrazně zasažena suchem. Některé porosty 
bohužel dokonce už vylušťovaly na poli. Tomuto jevu 
se dá částečně zabránit použitím přípravků na lepení 
šešulí jako u řepky na bázi pinolenu. Ale účinnost není 
taková, protože sójové lusky jsou tužší.

I v letošním roce jsme sklidili osivo odrůdy RGT 
Stumpa zde v České republice, takže na jaře budeme 
připraveni na rychlou expedici. Do budoucna samo-
zřejmě nezůstaneme jen u jediné odrůdy a budeme 
se snažit zpestřit naši nabídku dalšími novinkami.

Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.
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Graf: Výnos semen (t/ha), 2017, Zepor+
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Dobře rozvinutý kořenový systém je nezbytný 
pro překonání nízkých teplot v  zimním období,  
či pro překonání sucha v průběhu celé vegetace.

Podpořit růst kořenového systému lze za pomoci 
aminokyselin, příkladem lze uvézt tryptofan, který je 
prekurzorem auxinů ovlivňujících prodlužovací růst 
kořenů i lodyh. Tryptofan i další aminokyseliny se dají 
rostlinám dodat aplikací listového stimulátoru fyziolo-
gických procesů AGRO-SORB® Folium.

AGRO-SORB® Folium obsahuje celkem 18 biologic-
ky aktivních L-alfa aminokyselin, např. glycin a kyselinu 
glutamovou, jež tvoří základní složky rostlinných tkání 
a chlorofylu, díky čemuž mohou rostliny vytvářet při 
fotosyntéze více asimilátů. Syntézu chlorofylu a vyšší 
aktivitu fotosyntézy stimulují také aminokyseliny ala-
nin, arginin a lysin. Další složkou je prolin, který napo-
máhá udržet vodní rovnováhu rostlin, což má velmi 
pozitivní vliv v období sucha. Valin posiluje imunitní 
systém rostlin ve stresových situacích. Lysin společně 
s methioninem a kyselinou glutamovou povzbuzují 
zrna pylu, jejich klíčení a stimulují růst pylové láčky. 
AGRO-SORB® Folium mimo aminokyselin obsahuje  

V posledních letech si pomalu začínáme zvykat na to, že sezóna nezačíná jarem, ale rovnou spíš létem, 
v květnu a červnu nepadají dešťové srážky, ale teplotní rekordy a na podzim se nedá včas zaset kvůli mok-
ru nebo je naopak sucho a po vodě ani památky. Letošní sezóna nebyla výjimkou.  Když skončila dlouhá 
zima a konečně přišlo jaro, spěchali jsme na pole včas přihnojit a ošetřit porosty. Rychlý nástup jara, teplé 
počasí a prohlubující se sucho v dubnu a květnu, zpomalily mineralizaci dusíku v půdě i jeho další příjem 
rostlinami. Agrotechnické zásahy se „smrskly“ do období jednoho měsíce a řepka místo obvyklých pěti 
týdnů kvetení odkvetla již za tři týdny. Rostliny měly krátká šešulová patra a nic nenasvědčovalo tomu,  

RGT DOZZEN

Kateřinská zemědělská a.s., Opava – Kateřinky, 
okres Opava, kraj Moravskoslezský 
Agronom Jan Bolacký

Výměra orné půdy: 1 200 ha 
Nadmořská výška: 280 m n. m.  
Průměrné srážky: 600 mm 
Půdní typ: středně těžké hnědozemě – ilimerizované, 
slabě oglejené
Struktura RV: pšenice oz. 29 %, jarní ječmen 18 %, cuk-
rovka 15 %, řepka oz. 14 %, kukuřice na zrno 8 %, náme-
lové žito oz. 8 %, mák 8 %

Řepka ozimá je významnou plodinou našeho osev-
ního postupu a každým rokem ji pěstujeme zhruba  
na 170 ha. S hybridem RGT DOZZEN máme zkušenosti 
od začátku jeho uvedení na trh. Poprvé jsme ho pěs-
tovali v roce 2014 a hned během první sezóny nás 
přesvědčil o svých přednostech a získal si naši oblibu. 
Na hybridu RGT DOZZEN oceňujeme jeho stabilně 
vysoké výnosy napříč ročníky, špičkový zdravotní stav 
a výbornou mrazuvzdornost.Již druhým rokem seje-
me cca 30 % z celkové výměry řepek přesným řep-
ným secím strojem 0,6 VJ/ha. Při tak nízkém výsevku  
(30 rostlin/m2) hledáme odrůdy, které výborně větví a 
nepolehnou. 

Tyto požadavky dokonale splňuje hybrid RGT DOZ-
ZEN, který nasazuje větve nízko nad zemí, bohatě větví 
a není příliš vysoký. Dobře přisedlá přízemní růžice na 
podzim zajistí hybridu bezproblémové přezimová-
ní a v průběhu vegetace se můžeme i při zvýšeném 
infekčním tlaku hlízenky spolehnout na jeho velmi 
dobrý zdravotní stav. RGT DOZZEN je pro nás již čtyři 
roky sázka na jistotu a ne jinak je tomu i letos, kdy spo-
lečně s dalším hybridem od VP AGRA – ALLISON, tvoří 
44 % celkové výměry ozimých řepek. V roce 2018 jsme 
sklidili na našich polích ozimou řepku s průměrným 
výnosem 4,83 t/ha, přičemž RGT DOZZEN ze 70 ha  

i několik mikroprvků jako je bor, mangan a zinek.

Na pozemcích České zemědělské univerzity v Pra-
ze a AGRI Loučeň, a.s. probíhalo v maloparcelových 
pokusech testování biostimulátoru fyziologických 
procesů AGRO-SORB® Folium v porostech řepky ozi-
mé a slunečnice. V průběhu pokusu byl sledován vliv 
stimulátoru na kořenový systém plodin. Do porostů 
řepky a slunečnice byl ve fázi 4 až 6 pravých listů apli-
kován AGRO-SORB® Folium v dávce 2 l/ha.

Kořeny rostlin z ošetřených variant měly výrazně 
větší hmotu, byly mohutnější a pevnější. V nepřízni-
vých podmínkách (zima/sucho) ošetřené rostliny lépe 
zvládaly stres, rostlina byla díky aplikovanému stimu-
látoru schopna přijmout vodu z větší hloubky a tím i 
více živin. Zároveň také docházelo ke tvorbě karote-
noidů, které působí v rostlinách proti stresu po aplikaci 
půdních herbicidů. Při použití biostimulátoru AGRO-
-SORB® Folium bylo u slunečnice dosaženo průměrné-
ho výnosu 3 t/ha což je o 0,12 t více než na neošetřené 
kontrole.

Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Eva Zusková
Česká zemědělská univerzita v Praze

L-alfa aminokyseliny podporují růst kořenů Vaše důvěra nás posiluje
Jak pomoci plodinám překonat nepříznivé podmínky. Zkušenosti z praxe s pěstováním ozimé řepky.

že by letošní rok byl pro řepku příznivý. Nakonec jsme se však dočkali velmi dobrých nebo alespoň průměr-
ných výnosů a z pole se vozily čtyř i pětitunové řepky. Nejvíce nás potěšilo, že jste těchto skvělých výsledků 
dosáhli s našimi osvědčenými hybridy jako RGT DOZZEN, SILVER nebo ALLISON. Všechny tři odrůdy jsou 
výnosové špičky, s velmi dobrým zdravotním stavem a bezproblémovým přezimováním. Patří k tomu nej-
lepšímu, co lze v sortimentu odrůd vybrat. Velký dík však patří hlavně Vám, našim pěstitelům, kteří stále 
více věříte našim odrůdám a s důvěrou je každoročně sejete na svá pole.

              Ing. Šárka Tvrdoňová, VP AGRO, spol. s r.o.

Prostřednictvím článků v letošních Hlučných 
listech se vám mimo jiné snažíme ukázat průřez 
naší hlavní nabídkou odrůd zemědělských plodin, 
představit novinky nebo ukázat, jak si nejrozší-
řenější odrůdy vedly v uplynulé sezóně. K hlavní-
mu sortimentu patří samozřejmě i jarní obilniny. 

Jarní pšenice
Sensas je jarní osinatá pšenice nižšího vzrůstu 

s pekařskou kvalitou E. Jde o poloranou odrůdu ze 
šlechtění RAGT s velmi vysokou potravinářskou kvali-
tou a s vysokou odolností proti porůstání zrna a s vel-
mi dobrou odolností proti poléhání. Sensas vykazuje 
vynikající odolnost proti všem významným listovým 
chorobám. Pěstování je možné ve všech výrobních 
oblastech a velmi dobře zvládá i sušší stanoviště. Do-
sahuje středně vysokého až vysokého výnosu. Zrno je 
velké, s vysokou HTZ. Je vhodná i pro velmi časné jarní 
výsevy.

RGT Doubleshot je velmi výnosná jarní bezosinatá 
pšenice, jejíž předností je vysoká pekařská kvalita (číslo 
poklesu 373 s, obsah NL 13,4 %, Zelenyho test 52 ml, 
objemová hmostnost 773 g/l). Vyniká velmi vysokým 
objemem pečiva. Má velmi dobrou odolnost ke rzím 
a fuzáriím. RGT Doubleshot byla také vyšlechtěná 
firmou RAGT, je vhodná do všech výrobních oblastí.  
Rostliny jsou vyšší s velmi dobrou odolností proti po-
léhání; při vysoké intenzitě pěstování doporučujeme 
ošetření morforegulátorem. Výnos tvoří především 
vyšším počtem produktivních stébel. HTZ je střední 
až nižší. Rostliny mají rychlý jarní start a brzy vytvářejí 

souvislý porost, který v době žní velmi rychle dozrává.

Ječmen jarní
Aligator byl registrován v České republice v roce 

2016, kdy v registračních pokusech dosahoval vel-
mi vysokého výnosu.  Jde  o polopozdní krmný jarní 
ječmen z německého šlechtění. Rostliny jsou středně 
vysoké až nízké, středně odolné až odolné proti polé-
hání, středně odolné proti lámání stébla. Podíl přední-
ho zrna je obvykle středně vysoký. Odrůda je odolná 
proti napadení padlím travním na listu a středně odol-
ná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, 
rhynchosporiovou skvrnitostí a fuzárii v klase. Aligator 
je uveden v Seznamu doporučených odrůd 2018 jako 
doporučený, kde má jako hlavní přednost uveden 
vysoký výnos téměř ve všech oblastech a variantách 
pěstování. 

Současnou nabídku krmných ječmenů doplňuje 
Olympic, což je také polopozdní odrůda s letitě ově-
řeným stabilním výnosem, vynikajícím zdravotním 
stavem a vysokým podílem předního zrna. Olympic 
je nízká až středně vysoká odrůda se střední až vyšší 
odolností proti poléhání, středně odolná až odolná 
proti lámání stébla. Výborně je hodnocená odolnost 
proti napadení padlím travním na listu a proti napade-
ní rhynchosporiovou skvrnitostí.

Jarní tritikale
Do standardního sortimentu patří polská odrů-

da Milewo a francouzská odrůda Alambic, které jsou 
určené na tradiční sklizeň zrna. Podrobnější popis  

Jařina, která se seje i v létě nebo na podzim?
Tritikale Team PZO je vítaným zpestřením osevního postupu.

si ale zaslouží německé jarní tritikale Team PZO, které 
je oproti prvním dvěma zmíněným primárně určené 
na sklizeň nadzemní biomasy. Jedná se totiž v rámci 
celého sortimentu o poměrně vysokou odrůdu (cca  
1 m) s mimořádně vyskou odolností poléhání a s 
velmi dobrou odolností vůči padlí a rzem. Zejména 
první dvě vlastnosti ji předurčují na GPS využití, které 
bylo prokázáno v německých registračních pokusech  
a Team PZO získal oficiální registraci jako GPS jarní triti-
kale. Velkým unikátem je navíc možnost „celoročního“ 
využití. Podle našich zkušeností lze Team PZO díky sil-
nému růstu vegetativních částí rostlin použít ke klasic-
kému jarnímu výsevu, k letnímu výsevu po sklizni ozi-
mé GPS nebo k velmi pozdnímu podzimnímu výsevu 
na přelomu října a listopadu, kdy se Team PZO chová 
jako přesívka. 

Prostřednictvím pěstování Teamu PZO lze před-
cházet problémům spojeným s pěstováním silážní 
kukuřice, které pociťují podniky s bioplynovou stanicí. 
Letní výsev se hodí zejména do úzkoplodinového ku-
kuřičného osevního postupu, který je založen zejmé-
na na GPS produkci. Optimální je výsev po sklizni ozi-
mé GPS, tedy v červnu, případně v květnu po senáži. 
V našich podmínkách pravděpodobně nejčastěji kon-
cem června. Klasická GPS sklizeň na siláž pak následuje 
v říjnu. Pozemek lze na jaře použít pro výsev kukuřice. 
Dosavadní výnosy při letním výsevu se v praxi pohy-
bují na úrovni 6-7 t suché hmoty z hektaru. Doporuče-
ný výsevek pro letní výsev je 300-350 zrn/m2 (obvykle 
185-210 kg/ha), který samozřejmě doporučuji upravit 
s přihlédnutím k ročníkovým a místním podmínkám. 

Hnojení dusíkem by mělo proběhnout ideálně před 
setím v dávce 80-100 kg/ha. K přihnojení dusíkem lze 
využít i digestát. Ošetření morforegulátorem (např.
Moddusem 0,25-0,4 l/ha) doporučuji v růstové fázi, 
kdy je viditelné první až druhé kolénko. U hustého  
a vysokého porostu nebo při očekávání velmi vyso-
kého výnosu je vhodná aplikace CCC (1 l/ha) v době 
svinutého praporcového listu až do jeho rozvinutí. 
Při tomto hlavním způsobu pěstování Teamu PZO se 
v podstatě jedná o využití odrůdy jako meziplodiny. 

Jinou možností je výsev v listopadu, např. po skliz-
ni zrnové kukuřice, takže se v plné míře využije celá 
doba vegetace nebo se například maximálně využijí 
skromné zimní srážky na velmi lehké, písčité půdě. Do-
poručený výsevek je 180 – 200 kg/ha. Důležité je, aby 
porost nebyl přerostlý, ideálně aby tzv. „píchal“, aby se 
co nejvíc omezilo riziko vymrznutí při mrazivém prů-
běhu zimy. V posledních třech letech k devastaci po-
rostů mrazem nedocházelo. Sklizeň při tomto způso-
bu pěstování probíhá v době sklizně ozimé GPS, tedy 
v polovině června. Výnos při sušině 35 % se pohybuje 
kolem 20-25 t/ha. 

Team PZO je podle mého názoru příjemným 
a vítaným zpestřením osevního postupu zejmé-
na pro podniky s bioplynovou stanicí, které řeší 
potíže s vysokým zastoupením kukuřice. Využitím  
Teamu PZO jako meziplodiny se navíc zvýší roční pro-
dukce biomasy na hektar.

Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.

Team PZO - stav porostu k 31. březnu po pozdně podzimním výsevu Řepka ozimá RGT Dozzen je hybrid nižšího, kompaktního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání.Pšenice jarní Sensas se osvědčila v suchých podmínkách Řepka ozimá ALLISON dosahuje mimořádných výnosů ve všech oblastech pěstování.

„nasypal“ 4,95 t. Pro náš podnik je RGT DOZZEN již pá-
tým rokem nosnou odrůdou a výnosovou jistotou.

Agrotechnika: 
Předplodina: jarní ječmen 
Před setím: orba, kompaktor 
Setí: 22. 8. 2017 
Ošetření na podzim: Rapus Ultra, Pilot, Caryx
Ošetření na jaře: Caryx + Efilor, Nexide, Pictor, Apis                                                        
Hnojení dusíkem: podzim – 2q DASA, jaro – 2q LAV, 2q 
DASA, DAM390 + SAM 
Sklizeň: 13. 7. 2018 při vlhkosti 8 % 4,95 t/ha 

ALLISON

Družstvo Agroben, Střelice u Uničova,  
okres Olomouc , kraj Olomoucký 
Výrobní ředitel Ing. Jan Šišma

Výměra orné půdy: 870 ha 
Nadmořská výška: 240 m n. m.  
Průměrné srážky: 580 mm 
Půdní typ: převážně středně těžké hnědozemě              
Struktura RV: pšenice ozimá 14 %, ječmen jarní 48 %, 
řepka ozimá 16 %, kukuřice na siláž 10 %, vojtěška 10 %, 
ostatní 2 %. 
Struktura ŽV: dojnice 240 ks holštýnského skotu

Náš podnik obhospodařuje pozemky ležící v Hor-
nomoravském úvalu v těsném sousedství CHKO Li-
tovelské Pomoraví. Kromě jarního ječmene a ozimé 
řepky je veškerá rostlinná produkce podřízená potře-
bám živočišné výroby. Řepka ozimá je naší druhou 
nejvýznamnější tržní plodinou a proto i výběr odrůd 
je zaměřen na ty nejvýkonnější hybridy. Vybíráme si 
na základě doporučení a oficiálních výsledků státních 
odrůdových zkoušek. Od pěstovaných hybridů oče-
káváme vysoký výnos, dobrý zdravotní stav, výborné 
přezimování a bezproblémovou sklizeň. S přibývající-
mi extrémy počasí a absencí insekticidního moření se 

naše pozornost stále častěji obrací na vlastnosti odrůd 
jako je rychlé a rovnoměrné vzcházení a odolnost vůči 
suchu. 

Řepku ALLISON jsme si vybrali především proto, že 
je již několik let nejvýnosnějším materiálem státních 
odrůdových zkoušek. V roce 2017 jsme odrůdu ALLI-
SON naseli v polovině srpna do suchých podmínek, 
s minimem dešťových srážek. I když jiné řepky vzchá-
zely pomalu a nerovnoměrně, ALLISON vytvořil dobře 
zapojený porost s bohatým olistěním a do zimy šel ve 
výborné kondici. Sklizňový výnos 4,6 t z 34 ha, oproti 
průměru podniku 4,1 t/ha, nás přesvědčil, že hybrid 
ALLISON patří do našich podmínek. Pro letošní rok 
jsme přidali další odrůdu od VP AGRA - RGT DOZZEN 
a společně s ALLISONEM jsou nosnými materiály pro 
sklizeň v roce 2019.

Agrotechnika: 
Předplodina: jarní ječmen 
Před setím: hloubkové kypření kolejových řádků, pod-
mítka, radličkový kypřič Terano do 15 cm, kompaktor 
Setí: 16. 8. 2017 
Ošetření na podzim: směsné NPKS hnojivo 
(40/80/80/30 kg/ha), Butisan Complete 2,3 l/ha; Gar-
land Forte 1,2 l/ha; Nexide 0,08 l/ha, Caryx 1 l/ha; Bór 
2 l/ha
Ošetření na jaře: přihnojení 160 kg N/ha v dusičnanu 
amonném a DAM390 + SAM; Bór 1 l/ha; Ecail Ultra  
0,3 l/ha, Mospilan 0,1 kg/ha; Caramba 1,2 l/ha; Yamato 
1,6 l/ha; Atonik 0,5 l/ha; Karate 0,15 l/ha; Spodnam DC 
1 l/ha 
Sklizeň: 13. 7. 2018 ze 34 ha s průměrným výnosem  
4,6 t/ha

SILVER 

Mespol Medlov, a.s.  
okres Olomouc, kraj Olomoucký 
Agronom Ing. Josef Smyčka

Výměra orné půdy: 1973 ha 
Nadmořská výška: 255-380 m n. m. 
Průměrné srážky: 590 mm 
Půdní typ: středně těžké až střední, převážně hnědo-
země
Struktura RV: pšenice ozimá 29 %, ječmen jarní 15 %, 
řepka ozimá 10 %, cukrovka 10 %, kukuřice siláž + zrno 
9 %, vojtěška 8 %, mák 5 %, jetelotrávy 4,5 %, hrách  
3 %, oves 2 %, ostatní 4,5 %
Struktura ŽV: černostrakatý holštýnský skot 550 ks  
dojnic, 160 ks jalovic

Náš podnik obhospodařuje celkem 1973 ha orné 
půdy, která se nachází ve dvou rozdílných výrobních 
oblastech. V řepařské oblasti Medlov pěstujeme hlav-
ně cukrovku, sladovnický ječmen, ozimou pšenici, 
mák, kukuřici, řepku a vojtěšku. V bramborářské ob-
lasti Nový Malín mají prostor zbývající plodiny: hrách 
na zrno, jetelotrávy, kostřava na semeno, ale také ku-
kuřice, pšenice a řepka ozimá. Pro tak rozdílné oblasti 
pěstování hledáme co nejuniverzálnější odrůdy, které 
se dokáží vyrovnat s rozdílnými půdními i vláhovými 
podmínkami.

Odrůdy SILVER jsme si poprvé všimli na polních 
dnech, kde nás zaujala svým mohutným habitem 
a zdravými lodyhami. V roce 2017 jsme proto hybrid 
vyzkoušeli a naseli na 29 ha. První tři týdny po zase-
tí bylo sucho a řepka měla pomalejší start. Během 
krátké doby SILVER všechno dohnal a do zimy šel ve 
velmi dobré kondici. Odrůda výborně přezimovala a 
na jaře díky rychlé regeneraci měla dostatečné množ-
ství větví. Během vegetace přišla další období sucha, 
řepky byly nižšího vzrůstu, s kratšími plodnými patry 
a my neočekávali žádné rekordní výnosy. Kvůli rovno-
měrnosti dozrávání a ochrany porostu před srážkami, 
jsme řepky před sklizní ještě zalepili. O překvapení se 
postaral hybrid SILVER, který díky výnosu 5,03 t/ha ha 
byl naší nejvýnosnější odrůdou. Bonusem navíc pro 
nás bylo po sklizni zdravé zelené strniště bez napade-
ní hlízenkou a vysoká HTS. Hybrid SILVER ukázal, že je 
opravdovým stříbrem pro náš zemědělský podnik.

Agrotechnika: 
Předplodina: ozimá pšenice 
Před setím: 30 t hnoje + podmítka, Amofos 0,9 q/ha 
+ 0,7 q/ha draselná sůl; střední orba; 24.8. NPK 1 q/ha 
Setí: 25. 8. 2017 
Ošetření na podzim: 28.9. Lynx 0,7 l/ha; 29.9. Command 
36CS 0,15 l/ha + Quantum 2 l/ha; 16.10. Urea stabil 80 
kg/ha; 25.10. Tilmor 0,8 l/ha + Retafos Prim 5 l/ha + 
Bór 0,5 l/ha
Ošetření na jaře: 5. 3. LAV 2 q/ha; 19. 3. DASA 2 q/ha; 
25. 3. Proteus 0,7 l/ha; 30. 3. Caryx 0,7 l/ha; 10. 4. 
DAM390 100 l/ha + SAM240 100 l/ha; 15. 4. Mospi-
lan20SP 0,12 kg/ha; 12. 5. AcantoPlus 1 l/ha + N-Fenol 
MIX 0,2 l/ha; 25. 6. Spodnam 1 l/ha  
Sklizeň: 19. 7. 2018, z 29 ha výnos v čistém 5,03 t/ha
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Hlučné luštění
Otestujte svoje schopnosti. Vyluštěte tajenky, 
navštivte stánek firmy VP AGRO a získáte malý dárek!

Vyzvednutí výhry je možné pouze v Hluku dne 21. 11. 2018.

Prvních 50 správných 
odpovědí vyhrává!


