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Profiseed je zárukou 
nejvyšší jakosti

Kalibrace osiva řepky ozimé zaručuje výběr nejkva-
litnější frakce z partie certifikovaného osiva.

Hitem léta 2017  
RGT Ponticus

Silná elitní ozimá pšenice po Německu dobývá  
český trůn.

Novinka - sója luštinatá
RAGT přichází na český trh s dvěma odrůdami sóji, 

které určitě stojí za povšimnutí.

Hlučné luštění 
Otestujte opět svoje schopnosti. Vyluštěte tajenky,  

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

Osinatky nové  
generace

Nově vyšlechtěné osinaté pšenice plnohodnotně 
konkurují bezosinatým odrůdám.
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Řepka – hlavní hybridy roku 2018
RGT Trezzor, Allison, RGT Dozzen, Silver, RGT Jakuzzi.

Sortiment nabízených odrůd řepky ozimé v za-
stoupení společnosti VP AGRO patří k nejvýznam-
nějším z celé nabídky v ČR. Genetická rozmanitost, 
kterou reprezentují odrůdy renomovaných šlech-
titelských společností, jakými jsou RAGT, Bayer, 
Limagrain, Monsanto a Selgen, je zárukou vysoké 
výkonnosti a stability. 

Jsme jedinou firmou, která  vám předkládá tak-
to širokou nabídku geneticky rozdílných materiálů.  
V nabídce pro nadcházející rok naleznete hit  
poslední prodejní sezóny hybridní odrůdu ALLISON, 
mimořádně plastický, suchu odolávající hybrid  
RGT DOZZEN, výtečný hybrid SILVER od společnos- 
ti Bayer a další stálice našeho portfolia, hybrid- 
ní odrůdu BONANZA, polotrpasličí hybrid  
RGT BONZZAI a dvě výkonné a praxí prověřené  
liniové odrůdy RESCATOR a DIEGO.  

ALLISON  – vítěz ve všech směrech 
V roce 2016 jsme získali do zastupování nejvýkon-

nější odrůdu v pokusech pro Seznam doporučených 
odrůd v ÚKZÚZ 2014–16, hybrid ALLISON. Po tři roky 
(2013–15) byl ALLISON nejvýnosnější odrůdou Stát-
ních odrůdových zkoušek, které vyhrál před druhou 
nejvýkonnější odrůdou SILVER. Následně svoji pozici 
obhájil i v pokusech SDO ÚKZÚZ v roce 2016 a i přes 
neustále sílící konkurenci dalších odrůd své umístění 
fenomenálně zopakoval i v roce 2017 (graf 1).

Výsledky pokusů v roce jsou značně výmluvné:  
V roce 2017 125 % na průměr liniových odrůd a všech 
lokalit. Druhé místo obsadila odrůda Ermino KWS se 
121 % a třetí místo Marc KWS se 118 %.

Z pohledu pěstitele jsou hodnotnější tříleté vý-
sledky, kde Allison dominuje ještě výrazněji: 124 % 
na průměr liniových odrůd a všech lokalit. Druhá 
nejlepší odrůda byl DK Exmore se 118 %, třetí místo 

obsadila odrůda Alicante se 116 % a v poli poraže-
ných zůstala řada významných odrůd (Kuga 113 %, 
DK Expression 112 %,  Atora 109 % atd.).  

Výsledky jasně dokládají, že ALLISON je bezkon-
kurenčně nejvýnosnějším materiálem, který je v 
České republice registrován a obrovským plusem je i 
řada dalších pozitivních agrotechnických vlastností.

Polopozdní hybrid ALLISON je středně vysoký 
až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dob-
rou odolností komplexu houbových chorob a velmi 
dobrou odolností vyzimování. Velmi rychlý a bujný 

V sousedním Německu množitelská plocha překročí 8 000 ha.
V regionu střední Evropy dominuje v posledních 

dvou letech odrůda pšenice ozimé RGT Reform. 

Myslím si, že představovat tuto odrůdu vám pěsti-
telům nějak blíž, by bylo nošením dříví do lesa, protože 
s ní máte téměř všichni praktické zkušenosti z vlastních 
podniků. Odrůda RGT Reform je v současné době číslo 1 
v Německu a v České republice. V Polsku, kde startovala 
o rok později, se raketově rozjíždí.

Je až neuvěřitelné, že u našich západních sousedů 
byl nedostatek osiva a to i když se RGT Reform množil 
na ploše 7 200 ha. Podle nových informací by plochy 
měly narůst až na 8 200 ha, což je historicky absolutně 
největší plocha množení u jedné odrůdy. 

U nás se RGT Reform letos množil na ploše 2 080 ha  
a očekáváme další mírný narůst ploch.

Důvodem je jednoznačně spokojenost s touto od-
růdou. Netvrdíme, že vždy a všude dosáhla maximál-
ních úrod, ale odezva byla vesměs velmi pozitivní. 

V letošním roce byla tato odrůda zkoušena na 37 
lokalitách v tzv. poloprovozních pokusech. Průměr-
ný výnos napříč republikou byl 106,8 %  při výnosu  
8,96 t/ha. I výsledky poloprovozních pokusů v letošním 
roce hovoří ve prospěch této odrůdy. V KVO dosáhl 
průměrný výnos 8,1 t/ha, což bylo 104,7 % na průměr 
pokusů. V nejúrodnější, řepařské výrobní oblasti to bylo 
9,2 t/ha – 105,5 % a ve vyšších oblastech 8,7 t/ha –  
107,3 % na průměr pokusů. 

Ing. Petr Laml
RAGT Czech s.r.o.

počáteční růst je vhodné korigovat použitím morfo-
regulátorů. Ani obsah oleje, který byl v letošním roce 
častým výkupním problémem, nejde proti velmi vy-
sokému výnosu a je hodnocen jako vysoký.

Ve výsledcích, které na jaře prezentoval na svých 
seminářích SPZO, je patrné, že ALLISON má ze zkou-
šených odrůd nejvýznamnější odolnost vůči napa-
dení virem žloutenky vodnice. 

Přímo zde v Hluku bude ALLISON oceněn jako 
„Nutričně nejkvalitnější odrůda v ČR“.

Dále v tomto čísle:

RGT Reform – odrůda číslo 1

Zprávy pro pěstitele olejnin, obilnin, kukuřice a cukrovky.
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RGT Reform v regionu Vysočina bodoval.

Novinka RGT Feroxxy snáší těžší půdy.

mecku a od roku 2017 nejmnoženější odrůdou v ČR. 
To jsou fakta, o kterých nerozhodli pouze prodejci 
osiv, ale hlavně zemědělci sami. Na provozních plo-
chách v roce 2016 jsem se u svých zákazníků setkával 
u této odrůdy s výnosem v průměru o 1 tunu na ha 
vyšším oproti ostatním odrůdám pšenice. V roce 2017 
to bylo obdobné. Porovnání ekonomiky je patrné  
z tabulky.

VP AGRO zastupuje dále odrůdu Viriato, která je 
nejvýnosnější osinatkou v raném sortimentu. Dále 
bude K dispozici bude v roce 2018 i odrůda RGT 
Sacramento, která je dle výsledků z registračních 
zkoušek vůbec nejvýnosnější odrůdou v historii od 
roku 2008. Dále se připravují odrůdy RGT Ponticus a 
RGT Cesario, které opět přinesou vylepšení. Všech-
ny jmenované odrůdy mají vynikající zdravotní stav 
a agrotechnické vlastnosti příznivé pro jednoduché 
pěstování a úsporu nákladů. Je tedy se na co těšit a 
z čeho vybírat. 

Jsem rád, že zemědělci si sami umějí vybírat vý-
nosné odrůdy, ověřené v praxi a ne jenom podle 
letáků prodejních firem. Ekonomika zemědělského 
podniku je rozhodující a právě proto je výnos až na 
prvním místě.

Jaroslav Jančík
VP AGRO, spol. s r.o.

nila i vhodnost využití zrna pro mlynárenské účely.

Hybrid z roku 2016 RGT LIPEXX (FAO 280Z/S) po-
tvrdil svoji výkonnost a především velmi vysokou 
toleranci k suchu. Zrnový hybrid s typem zrna zub 
zaručí rychlé uvolňování vody ze zrna a vysoké výno-
sy (tab 1). RGT Lipexx je ale nutné nedávat na těžké a 
studené lokality a zároveň na jaře pohlídat setí do vy-
zrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dobrým zdravotním 
stavem rostliny a především palice při sklizni.

RGT FUXXTER (FAO 360 Z/S), zaregistrovaný v roce 
2016, dosáhl ve středně pozdním sortimentu na zrno 
v ÚKZÚZ 2015–2016 druhého nejvyššího výnosu 12,15 
t/ha, což znamenalo 102,5 % na kontroly. Jedná se o 
velmi plastický, ale zároveň výkonný hybrid, vhodný 
do všech podmínek pěstování (tab 2).

Více informací o dalších hybridech, včetně výsled-
ků z poloprovozních pokusů, získáte v novém kata-
logu RAGT na rok 2018. Věřím, že si ze široké nabídky 
hybridů firmy RAGT vyberete.

Ing. Luďka Kernerová
VP AGRO, spol. s r.o.

Nejpěstovanější plodinou v zemědělství je 
pšenice. Někdo ji pěstuje za účelem potravinář-
ského využití, jiný zase pro krmný fond. Každý 
ale řeší její ekonomiku pěstování. 

V současné době je rozdíl cen na trhu mezi po-
travinářskou a krmnou pšenicí zanedbatelný, proto 
každý hledá způsob jak prodat co nejdráže, třeba i za 
cenu uskladnění na delší období a vyčkávání na lepší 
cenu. Mnohdy i za cenu rizika poškození produkce 
skladovými škůdci. Ti, co sklady nemají, jsou nuceni 
prodat za cenu, která je momentálně na trhu. Přitom 
řešení je v pěstování výkonných odrůd. 

V současné době je k dispozici více než stovka 
odrůd rozličných jmen a vlastností; v marketingovém 
pojetí jsou nejlepší všechny a zemědělec má logicky 
zamotanu hlavu s výběrem. Obchodní společnost 
VP AGRO ve spolupráci se šlechtitelskou společnos-
tí RAGT má k dispozici několik opravdu výkonných 
odrůd, které uvedla na trh v roce 2016 a zároveň  
u dalších probíhají registrační řízení. 

Že se toto tvrzení nezakládá pouze na umném 
marketingu, svědčí fakt, že u hlavní odrůdy RGT Re-
form bylo osivo pro zásev na podzim 2016 kompletně 
vyprodané v množství 6 300 t. Navíc je nejvíce roz-
šířenou odrůdou na množitelských plochách v Ně-

U zrnové kukuřice je výsledek jednoznačně 
dán výnosem zrna s danou sklizňovou vlhkostí, 
která by měla být co nejnižší. Firma RAGT má v 
nabídce velmi zajímavé hybridy na zrno.

Novinka z roku 2016 RGT PLANOXX (FAO 250 
Z) - zrnový hybrid s typem zrna zub - potvrdil svoji 
prioritu v rychlém uvolňování vody ze zrna. V letech 
2015–2016 v ÚKZÚZ v kategorii rané zrno dosáhl tře-
tí nejnižší sklizňové vlhkosti 22,4 %. RGT Planoxx má 
dobře opylené palice s dobrým zdravotním stavem  
a vysokým výnosem zrna.

Další novinkou zaregistrovanou na rok 2017 v Čes-
ké republice je RGT FEROXXY (FAO 270 Z/S). Tento hyb-
rid má podobnou genetiku s dříve nabízeným hybri-
dem RGT FIDOXXI. RGT Feroxxy má tvrdý typ zrna do  
mezitypu a snese těžší půdy a studenější lokality.  
Je to vysoce plastický hybrid s významnou odolnos-
tí proti stresu. Již samotná registrace v suchých le-
tech 2015 – 2016 v kategorii rané zrno ÚKZÚZ svědčí  
o jeho dobré reakci na sucho. Jistě bude mezi pěsti-
teli ceněné druhé nejnižší napadení fuzariózami palic  
v sortimentu raného zrna ÚKZÚZ. Ráda bych zdůraz-

Výnosy nás baví

Zrnové hybridy kukuřice RAGT

SILVER
Silver je hybrid firmy Bayer, který byl v ČR regist-

rován v roce 2016 po výtečných výsledcích tříletého 
zkoušení v ÚKZÚZ. Jedná se o středně ranou hybridní 
odrůdu s velmi vitálním podzimním růstem, kdy vý-
borně zvládá stresové podmínky při vzcházení. Rost-
liny jsou středně dlouhé až dlouhé, s velmi dobrou 
odolností proti poléhání. Zdravotní stav je velmi dob-
rý, obzvlášť odolnost fómovému černání a hlízence 
je vysoká. Rostliny velmi dobře a hodně větví, takže 
je zapotřebí porosty zbytečně nepřehušťovat. Počet 
nasazených šešulí je vysoký. Mrazuvzdornost je vel-
mi dobrá. Silver je vhodný pro úspěšné pěstování jak 
v teplé, tak v chladné oblasti a zároveň i do oblastí 
přísuškových. Patří k nejužší špičce těch nejvýkon-
nějších odrůd. Dle průzkumu SPZO byl u pěstitelů  
v sortimentu „středních hybridních odrůd“ nejvýnos-
nějším materiálem roku 2017 (tab 1).

RGT DOZZEN
RGT DOZZEN je prodejně nejúspěšnější odrůdou 

ze šlechtění RAGT. RGT DOZZEN je raný MSL hybrid 
nižšího, kompaktního vzrůstu, s mimořádně vysokou 
odolností poléhání. Odrůda má výbornou mrazu-
vzdornost a excelentní zdravotní stav. Mimořádným 
přínosem odrůdy je vysoká tolerance přísuškům 
během vegetace. Již po tři roky probíhá testování 
hybridní odrůdy RGT DOZZEN v poloprovozních 
pokusech SPZO. V roce 2017 byla odrůda testována 
v sortimentu B a obsadila výborné druhé místo (graf 
2). Nejvyšších výnosů dosáhla na lokalitách v Opa-
řanech (okr. Tábor) a Novém Jičíně (okr. Nový Jičín). 
Svoji vysokou univerzálnost RGT DOZZEN již několik 
let prokazuje i v praxi, kde je každý rok pěstován na 
více jak 5 000 ha.

RGT TREZZOR  novinka 2018
Novinkou ze šlechtění RAGT je polopozdní MSL 

hybrid RGT TREZZOR. Hybrid je po úspěšném zkou-
šení v ÚKZÚZ 2015–17 (graf 3) navržen na registraci 
v ČR. Předností této odrůdy je výborná odolnost vy-
zimování, vysoká odolnost poléhání (7,7 b. ÚKZÚZ) 
při střední výšce rostlin (v poloprovozních pokusech 
společnosti VP AGRO prokázal nejvyšší odolnost spo-
lečně 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 
vadnutí (graf 4). Obsahem oleje 49,34 % (v pokusech 
ÚKZÚZ) patří mezi nejolejnatější registrované odrůdy 
v ČR.

RGT JAKUZZI novinka 2018
V posledním roce SOZ v ÚKZÚZ je další novinka na-

šeho sortimentu, hybridní odrůda ze šlechtění RAGT, 
odrůda RGT JAKUZZI. Po dvou letech zkoušení má 

výborný průměr výnosu v průměru celé ČR - 118 %! 
V omezeném množství bude hybrid nabízen již v ná-
sledující prodejní kampani a kromě odrůd RGT DOZ-
ZEN, SILVER a RGT TREZZOR ji můžete vidět v polopro-
vozních pokusech SPZO na mnoha lokalitách v ČR. 

Každý může zvolit podle vlastních požadavků a 
potřeb pro konkrétní pěstitelské podmínky. Všechny 
výše popsané odrůdy je možné vidět během polních 
dnů SPZO, na mnoha pokusných lokalitách České ze-
mědělské univerzity, při polních dnech jednotlivých 
stanic ÚKZÚZ, na největších zemědělských akcích v 
Nabočanech a v Kralovicích a samozřejmě na hlav-
ních polních dnech společnosti VP AGRO. Přeji vám 
šťastnou ruku při volbě odrůdy a maximální spoko-
jenost s agronomickým servisem našich pracovníků.

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

Řepka – hlavní hybridy roku 2018
RGT Trezzor, Allison, RGT Dozzen, Silver, RGT Jakuzzi.

Prodejní cena pšenice Výnos ostatních odrůd 
 8 t/ha – tržba

Výnos RGT Reform 
9 t/ha – tržba

Krmná nebo po žních 3 600 Kč/t 28 800 Kč/ha 32 400 Kč/ha

Potravina 3 750 Kč/t 30 000 Kč/ha 33 750 Kč/ha

rozdíl  + 3 600 až 3 750 Kč/ha

Stanoviště Okres Datum sklizně
Vlhkost 

(%)
 Výnos 
(t/ha)

Výnos při 
14% vlhkosti 

(t/ha)

Výnos na  
průměr pokusu 

(%)

Oskořínek Nymburk 17. 10. 2016 25,3 16,2 14,1 100,7

Chrudim Chrudim 25. 10. 2016 19,8 13,3 12,4 102,5

Tištín Prostějov 11. 10. 2016 28,9 15,1 12,5 102,6

Mašovice Znojmo 26. 10. 2016 21,8 14,2 12,9 112,3

Odrůda  Výnos (t/ha) Osev (ha) Zaorávky (ha) Skliz. pl. (ha) Zaorávky (%)

Silver H 3,49 2 285 91 2 194 3,98

Mercedes H 3,29 1 978 121 1 857 6,12

Factor KWS H 3,29 2 659 200 2 459 7,52

Stanoviště Okres Datum sklizně  Vlhkost (%)
Výnos 
(t/ha)

 Výnos při  
14% vlhkosti  

(t/ha)

 Výnos na 
průměr pokusu 

(%)

Fa. Jones Nový Dvůr Břeclav 14. 10. 2016 24,3 16,7 14,7 119,6

Mašovice Znojmo 26. 10. 2016 27,5 17,0 14,3 124,1

Vrbovec Znojmo 18. 10. 2016 25,8 15,5 13,4 118,6

Višňové Znojmo 18. 10. 2016 26,8 17,0 14,5 107,9

Tištín Prostějov 11. 10. 2016 29,3 17,0 14,0 114,8

Oskořínek Nymburk 17. 10. 2016 25,6 16,0 14,0 100,0

Tabulka 1. RGT Lipexx – poloprovozní pokusy na zrno – zdroj VP AGRO

Tabulka 2. RGT Fuxxter – poloprovozní pokusy na zrno – zdroj VP AGRO

Široké výsevní možnosti a použití.
V nabídce jarních plodin se nově objevuje tro-

chu atypické jarní tritikale Team PZO, které je ur-
čené na klasické jarní výsevy, na letní výsevy po 
sklizni ozimé GPS, ale i na velmi pozdní výsevy 
při přesívkovém způsobu využití.

Při jarním výsevu lze odrůdu využít jak na sklizeň 
celé nadzemní hmoty na senáž nebo siláž, tak i na 
sklizeň zrna. Výnos zrna se pak pohybuje na úrovni 
5 až 6 t/ha.

Významnou předností odrůdy Team PZO je silný 
růst vegetativních částí rostlin a jejich výška. Proto 
je tato odrůda určena zejména pro sklizeň nadzem-
ní hmoty na senáž nebo siláž. Velmi slibné výsledky 
nabízejí pokusy organizované v rámci německých re-
gistračních zkušek BSA, díky kterým byl Team PZO v 
Německu jako první jarní tritikale registrován na GPS 
sklizeň s vysokým výnosem. Rostliny mají velmi dob-
rý zdravotní stav listové plochy, nejen vysokou odol-
nost proti padlí, ale i dobrou odolnost proti listovým 
skvrnitostem a rzím. 

Letní výsev
Letní tritikale Team PZO se hodí hlavně do úzko-

plodinového kukuřičného osevního postupu, který 
je založen zejména na GPS produkci. Optimální je 
výsev po sklizni ozimé GPS, tedy v červnu, případně 
v květnu po senáži. V našich podmínkách pravděpo-
dobně nejčastěji koncem června. Klasická GPS sklizeň 
na siláž pak následuje v září. Pozemek lze následně 
využít pro jarní výsev kukuřice. 

Dosavadní výnosy se v praxi pohybují na úrovni 
6-7 t suché hmoty z hektaru. Doporučený výsevek 
pro letní výsev je 300-350 zrn/m2, který samozřejmě 
doporučuji upravit s přihlédnutím k ročníkovým a 
místním podmínkám. Hnojení dusíkem by mělo pro-
běhnout ideálně před setím v dávce 80-100 kg/ha. 

Univerzální tritikale TEAM PZO

K přihnojení dusíkem lze využít i digestát. Ošetření 
morforegulátorem (např. Moddusem 0,25-0,4 l/ha) 
probíhá v růstové fázi, kdy je viditelné první až dru-
hé kolénko. U hustého a vysokého porostu nebo při 
očekávání velmi vysokého výnosu je vhodná aplika-
ce 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 meziplo-
diny.

Podzimní výsev
Jinou možností je výsev v listopadu, který v České 

republice ve sklizňovém roce 2016 a 2017 vyzkoušelo 
například Zemědělské družstvo v Dobrušce. Sklizeň 
při tomto způsobu pěstování probíhá v době sklizně 
ozimé GPS, tedy přibližně v polovině června. Výnos 
čerstvé hmoty se pohybuje na úrovni 16-25 t/ha 
zejména podle kvality pole a přísunu srážek na jaře. 
Setí je ideální v první polovině listopadu, výsevek cca 
180-200 kg/ha.

Pozdně podzimní výsev je vhodný na lehkých 
písčitých půdách, aby se maximálně využily zimní 
srážky nebo je podstatné časové hledisko, kdy se k 
pozdním výsevům využívají pole po sklizni kukuřice 
nebo cukrovky.

Taxonomickým zařazením jarní tritikale, praktic-
kým využitím však hlavně letní tritikale je univerzální 
plodinou, kterou můžete využít na jaře, v létě i na 
podzim. Svými širokými možnostmi použití je vhod-
né hlavně pro podniky s bioplynovou stanicí, které 
řeší potíže s vysokým zastoupením kukuřice. Využi-
tím Teamu PZO jako meziplodiny se navíc zvýší roční 
produkce biomasy z hektaru. 

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

Graf 1. Allison - výnos semen - SDO průměr let 2015-17 a samostatně rok 2017 (%)
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Graf 3. RGT Trezzor, výnos semen v ÚKZÚZ 2015-17 (%)

Tab 1. Výnos „středních hybridních“ odrůd s osevní plochou 1 000 – 5 000 ha u členů SPZO (2017)

Graf 4. Odolnost proti verticiliovému vadnutí (zdroj: RAGT Semences, firemní pokusy)

Graf 2. RGT Dozzen - výnos semen POP SPZO, sortiment B , 2017 (%)
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Rané odrůdy typu 00 se množí i v ČR.

Viriato a RGT Sacramento si získaly velké příznivce.

se toto snažení podařilo, odrůda v českých podmínkách 
při zkoušení firmou ZEPOR+ (Ing. Přemysl Štranc, PhD.)  
v roce 2016 nasazovala lusky v průměru ve výšce  
6,7 cm. Zároveň byl vysoký i celkový počet lusků  
na rostlině (25,1 lusků). 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. Odrůda disponuje vysokým obsahem  
bílkovin, důležitým z pohledu výživy zvířat i lidí.

Druhou odrůdou je také raná 00 RGT Soprana. Je 
o něco nižší než předchozí odrůda (90,8 cm) a odolnost 
proti poléhání má také výbornou. Porost kvete fialový-
mi  květy a nasazení prvních lusků ve stejném pokuse 
firmy ZEPOR+ bylo ve výšce 6,6 cm. Rostliny jsou velmi 
vitální, dokáží nasadit až 30 lusků na rostlinu s vysokým 
podílem využití vedlejších větví. Díky tomu je výnosový 
potenciál velmi vysoký, na stejné pokusné lokalitě jako 
u předchozí odrůdy (Sloveč) dosáhla nejvyššího výnosu 
4,329 t/ha. Nejvýraznější vlastností odrůdy RGT Soprana 
je však vysoký výnos proteinů z hektaru, proto dostala 
označení PROTEIN +, který značí, že odrůda má dvojí 
kvalitu – vysoký výnos a vysokou úroveň proteinů (více 
jak 42 %). 

 V letošním roce již byly založeny množitelské plochy 
odrůdy RGT Stumpa v České republice. To znamená,  
že se pěstitelé vyhnou dlouhým dodacím lhůtám při 
dovozu ze zahraničí a zakládání porostů na jaře bude  
o něco klidnější.

Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.

a poznatků z praxe jako např. u Viriata. Zatímco u Viriata 
si ceníme především jeho stability, je RGT Sacramento 
výnosová pecka. Svůj výnosový potenciál tato pšenice 
ukázala zejména v letech 2015 a 2016, které byly  rekord-
ní a kdy byla tato odrůda zkoušena v SOZ. V průměru 
těchto dvou let dosáhla průměrného výnosu napříč re-
publikou 12,55 tun z hektaru. V jednotlivých oblastech to 
bylo v ošetřovaných variantách na průměr kontrol takto: 
KVO- 109 %; ŘVO- 110 %; BVO – 107 %.

Ve variantách neošetřených tedy bez aplikace fun-
gicidů využila pšenice RGT Sacramento svůj výborný 
zdravotní stav a kontrolní odrůdy (Vanessa, Elan a Annie) 
překonala dokonce až o 16 %. V absolutních číslech to 
bylo 1,66 t z hektaru víc.

Předností odrůdy je  kromě výnosu  výborná odol-
nost k poléhání a odolnost ke rzem. Při takových úro-
dách je samozřejmě obtížné udržet  vysokou jakost.  
RGT Sacramento je registrováno v Německu jako B,  
u nás oficiálně jako C.  Důvodem je pekařský pokus, tedy 
menší schopnost vázat vodu při kynutí těsta. Výkup-
ní parametry jsou ale dobré a dosahují bez problému 
hodnot požadovaných výkupem. Na produkční ploše  
v Branišovicích jsme letos měli tyto parametry: obsah NL 
12,9 %, objemová hmotnost zrna 820 g/l a seditest 45 ml. 

To odpovídá i hodnocení ÚKZÚZ, kde je oficiálně 
RGT Sacramento zařazeno do třídy E  v parametru číslo 
poklesu, do třídy A v objemové hmotnosti zrna, do třídy 
B za obsah NL při hodnotě 12,0 %. Obsah NL je závislý na 
celkové dosažené úrodě a celkové  dávce aplikovaných 
N hnojiv. Takže do této oblasti také směřuje naše dopo-
ručení – přizpůsobit úroveň hnojení předpokládanému 
výnosu. Že to lze dosáhnout, potvrzují zkušenosti ze ZD 
Bohuňovice na okrese Olomouc. Podle ing. Malasky byl 
obsah N látek při výnosu 12 tun z hektaru 13,5 %  a i další 
parametry byly v E třídě.  Kromě výnosu ocenil ing. Ma-
laska i vysokou odolnost k poléhání. 

Ing. Petr Laml
RAGT Czech s.r.o.

V současném stavu našeho zemědělství, kde 
živočišná výroba klesá a osevní sledy se zužují na 
plodiny, z kterých je největší ekonomický přínos, 
je zapotřebí poskytnout větší prostor luskovinám, 
u kterých je prokazatelný nejen ekonomický, ale  
i biologický přínos. Význam luskovin lze ocenit jak 
z hlediska funkce přerušovače obilních sledů, tak 
i z hlediska jejich vynikající předplodinové hodnoty 
a zúrodňovacího efektu.

Jako jedna z možných luskovin, která se nabízí a dá 
se pěstovat v teplejších a ne příliš suchých oblastech ČR, 
je sója. Nebo respektive její odrůdy vyšlechtěné a vhod-
né do našich zeměpisných šířek. Sója je  v celosvětovém 
měřítku nejrozšířenější luskovinou, která má zároveň vy-
soký podíl tuků, což ji, hned po palmě olejné, řadí mezi 
nejvýznamnější olejniny.

Dosud ne příliš velké rozšíření a nevelkou důvěru v 
pěstování sóji lze vysvětlit tím, že nebyly dosud k dispo-
zici vhodné a výkonné odrůdy této plodiny. Francouzská 
šlechtitelská firma RAGT, která je známá svými odrůdami 
pšenice jako je RGT Reform, Viriato nebo řepkami RGT 
Dozzen a Bonanza, přichází na český trh s dvěma odrů-
dami sóji, které určitě stojí za povšimnutí a vyzkoušení 
na poli.

První odrůdou je raná 00 RGT Stumpa, která na prv-
ní pohled zaujme svým kompaktním a relativně vyso-
kým porostem (107, 6 cm) s vynikající odolností k poléhá-
ní. Porost kvete fialovými květy. Jedním z cílů šlechtitelů 
je dosáhnout vysokého nasazení lusků. U RGT Stumpy 

Zatímco se ještě nedávno osinaté pšenice netě-
šily velké oblibě, byly považovány za méně výnos-
né a používaly se hlavně z důvodu ochrany proti 
zvěři, tak nyní se karta postupně obrací. Osinaté 
pšenice ze šlechtitelského programu RAGT totiž 
postupně přesvědčují naše zemědělce o svých vel-
mi dobrých vlastnostech .

Letos bezkonkureční Viriato -  tato odrůda je nabíze-
na od roku 2013 a její obliba postupně  roste. V tabulce 
je vidět nárust množitelských ploch od roku 2014. I když 
se letos množila na 655 ha a z pohledu množitelských 
ploch byla na 12. místě, osiva byl nedostatek.

Důvodem extrémního zájmu o tuto odrůdu jsou její 
vlastnosti včetně výnosu, o čemž se přesvědčuje stále 
více farmářů. Odrůda Viriato je unikátní kombinací velmi 
krátké slámy (80 cm), nepoléhavosti a přitom dobré a 
především velmi stabilní jakosti zrna s výborným výno-
sem. Viriato velmi dobře zvládá i přísušky. Důkazem je 
celá řada výsledků z praxe i pokusů. Viriato vyšlo výborně 
již ve velmi úrodném roce 2016. Určitý průřez výsledků 
v různých regionech je v tabulce 1. Ještě lépe vyšlo letos, 
kdy své konkurenty přímo válcovalo. O výsledcích sou-
těže technologií v Kroměříži je informováno v jiném pří-
spěvku Hlučných listů a tak se podívejme na jiné pokusy. 
Samozřejmě, že není možné, aby ve všech pokusech, na 
všech místech a při rozdílných klimatických podmínkách 
bylo Viriato tzv. na bedně. Podívejte se však sami na vý-
sledky různých lokalit a udělejte si závěr (tab 2).

Novinka RGT Sacramento byla registrována letos 
na jaře a tudíž zatím nemáme k dispozici tolik výsledků 

RGT Reform jedničkou i v České republice. V hodnocení výnosu zvítězilo Viriato díky dobrému hospodaření s vláhou.

pěstování po obilnině je doporučeno preventivní 
ošetření proti chorobám pat stébel. Pro maximální 
využití výnosového potenciálu odrůdy je násled-
ně vhodná fungicidní ochrana listové plochy a kla-
su. I přes dobrou odolnost k poléhání je ve fázi DC 
31–33 doporučena morforegulace přípravky na bázi 
trinexapac–ethyl v dávce 0,2–0,4 l/ha, příp. v kombi-
naci s CCC. Podpora odolnosti poléhání, i vzhledem 
k jeho výnosovým možnostem, je zásahem, který se 
vyplatí nepodcenit. 

Z pohledu N–výživy, je třeba zohlednit možnosti 
stanoviště, stejně jako špičkový výnosový potenciál 
odrůdy. Platí zásada, že na 1 t výnosu je třeba 25 kg N. 
Pak na těch nejúrodnějších lokalitách by celková dávka 
N neměla klesnout pod 200 kg/ha, přičemž rozdělení 
dávky je doporučeno v procentickém poměru 35 % 
regenerační + 35 % kvantitativní + 30 % kvalitivní 
hnojení. Ve vztahu k potravinářské kvalitě – obsahu 
NL, případně lepku, které mohou být významně vá-
zány nejen na výživu N, příp. S, ale zejména na termín 
aplikace kvalitativního přihnojení - výsledky ukazují 
důležitost včasné aplikace, což v případě kvalitativní-
ho přihnojení je ve fázi DC 37–39.

Pro spoustu pěstitelů je nezbytná potravinářská 
kvalita v kombinaci s její stabilitou. Dosahované vý-
sledky jen potvrzují výborné hodnocení čísla pokle-
su, dobrou úroveň sedimentu a obsahu NL. Odrůda 
ukazuje i velmi dobrou hodnotu a stabilitu objemové 
hmotnosti. Její úroveň lze vyjádřit v obvyklém čes-
kém hodnocení E/A.

RGT Reform potvrdil i v roce 2017 pozici velmi vý-
nosné a spolehlivé odrůdy. Je nepochybné, že vloni 
vyrobených a prodaných 6 300 t osiva bude v letoš-
ním roce výrazně překonáno a jeho pěstitelské plo-
chy zaznamenají opět nárůst.

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

stabilitu a spolehlivost. Proč tomu tak bylo? Viriato je 
rané a to ve všech fázích vegetace, má rychlý počá-
teční vývoj na jaře, dobře hospodaří s vláhou v prů-
běhu vegetace a přísuškům tzv. „utíká“. Díky osinám 
zvládne i lépe proces nalévání zrna v závěru vegeta-
ce. Pro velmi vysoký výnosový potenciál však obstojí 
i v úrodných letech, o čemž svědčí 7. a 8. místo v po-
řadí technologií v loňském roce.

RGT Reform a Matchball v roce 2017
A jak si vedly hvězdy předchozích let v roce le-

tošním? RGT Reform byl po loňských výsledcích a 
dominanci zařazen v 15 technologiích, kdy dosáhl 
průměrného výnosu 10,8 t/ha, což bylo 102,3 % na 
průměr pokusu. Jeho výnosy se pohybovaly v rozsa-
hu 10,0–11,6 t/ha, nebyl tak jednoznačně dominantní 
jako v roce 2016, ale potvrdil svoji pozici výnosové 
TOP odrůdy.

Matchball opět ukázal to, že je již několik roků vý-
nosová špička. Ve výnosovém pořadí byly tři techno-
logie na této odrůdě v první šestce! Ukázal, že v se 
dovede vypořádat s nedostatkem vody v závěru ve-
getace a má výbornou strukturu tvorby výnosu po-
stavenou na vysokém počtu zrn z jednotky plochy.

Právě odrůdy RGT Reform, Viriato a Matchball v 
uvedené soutěži již poněkolikáté potvrdily, že jsou 
to nejlepší, co je momentálně v odrůdové skladbě 
ozimé pšenice na českém trhu dostupné. Analýza 
uvedených soutěží a různé pěstitelské postupy nám 
umožní vytvářet optimální pěstiteská doporučení, 
které vedou k maximálnímu využití výnosového po-
tenciálu uvedených odrůd.

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

Stejně rychlý nárůst množitelských a násled-
ně i běžných ploch jako v Německu zaznamenala 
odrůda RGT Reform i v České republice. Zatímco 
v Německu se stal jedničkou v roce 2015, tedy 
rok po své registraci, v roce 2017 dosáhl na stej-
nou metu mezi odrůdami i v České republice!

Není to náhoda, že velké množství odrůd, které 
se rozšířily a prosadily v Německu, dosáhly obdobně 
velké rozšíření i v ČR. Podobné klimatické podmínky, 
kvalitní strojové vybavení a vysoká pěstitelská úro-
veň farmářů v ČR dovede maximálně využít výnoso-
vý potenciál odrůd.

 
V České republice dal RGT Reform o sobě poprvé 

významně vědět v roce 2015. Tehdy zaznamenal v 
Mezinárodní soutěži pěstebních technologií v Kro-
měříži nejvyšší výnos – 15,1 t/ha. Uvedený výnos je 
absolutně nejvyšší za celou dobu existence této sou-
těže, který zde ozimá pšenice dosáhla. Naprosto do-
minantně si v této soutěži vedl v roce 2016 a v první 
šestici nejvýnosnějších technologií bylo pět prezen-
továno právě na RGT Reformu. Ve všech prezento-
vaných variantách udržel i A potravinářskou kvalitu. 
Velmi dobře si vedl i v roce 2017. 

RGT Reform je polopozdní až pozdní odrůda, na 
středním až kratším stéble (85–90 cm), dobře odno-
žující. Výnos tvoří spíše hustotou porostu, při vyš-
ší HTZ (48 g). Vyniká i velmi dobrou kompenzační 
schopností tvorby výnosu. Má velmi široké výsevní 
okno, lze jej vysévat i na pozdní výsevy i po kuku-
řicích na zrno. Díky velmi dobré mrazuvzdornosti je 
spolehlivou odrůdou také z hlediska přezimování. 

Pro odrůdy je typický pomalejší jarní vývoj, inten-
zivně odnožuje. Ve fázi DC 25–30 je vhodné použít 
morforegulátor typu CCC 1,0 l/ha na srovnání od-
noží, příp. podporu odolnosti poléhání. Je vhodné 
vést porost k cílenému počtu 580–650 klasů/m2.  Při 

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií, 
jejímž pořadatelem je Zemědělský výzkumný 
ústav v Kroměříži, i v roce 2017 ukázala rostoucí 
zájem prezentujících firem.

Při tradičním polním dnu i v průběhu vegetace 
bylo možné na třech plodinách – ozimé pšenici, jar-
ním a ozimém ječmeni – sledovat různé agrotech-
nické postupy zadavatelů. Tradičně nejvíce soutěží-
cích bývá na ozimé pšenici. Na celkové hodnocení 
je možno nahlížet hned z několika hledisek – podle 
dosaženého výnosu, z hlediska ekonomiky pěstování 
nebo podle investovaných nákladů. 

Podíváme-li se na poslední tři roky na technologie 
s ozimou pšenicí, tak v letošním roce byla výnosová 
úroveň nejnižší (průměrný výnos všech technologií 
byl 10,59 t/ha; v roce 2016 – 12,65 t/ha; v roce 2015 – 
13,89 t/ha). Na uvedeném se nepochybně podepsal 
rychlejší nástup zimy na konci roku 2016, mrazivý le-
den 2017, ale zejména suchá 2. polovina května a celý 
červen. I tak ale dosažené výnosy jsou vysoce nad 
průměrem některých oblastní ČR v letošním roce.

 
V roce 2017 dominovalo Viriato

Důležitým faktorem pro úspěch je i zvolená od-
růda ozimé pšenice. Od roku 2015 jsou v technolo-
giích nejvíce zastoupeny odrůdy firmy RAGT a jsou 
i v této soutěži nejúspěšnější. Když se podíváme na 
3 poslední roky, tak v roce 2015 dominovala odrůda 
Matchball, v roce následujícím to byl RGT Reform a 
letošní rok vycházely nejlépe ty s osinatou pšenicí 
Viriato. Nejvyššího výnosu dosáhla technologie firmy 
Ditana – 11,92 t/ha. I zbylé technologie prezentova-
né na Viriatu byly ve výnosovém pořadí na absolutní 
špici – 2., 9., 11. a 12. místo potvrdily jeho výnosovou 

Komplexní spolehlivá pšenice Soutěž pěstebních technologiích v Kroměříži 2017

Novinka v portfoliu - sója

Osinatky nové generace

Pořadí Zadavatel technologie Odrůda Výnos (t/ha)

1. Ditana Viriato 11,92

2. TIMAC Viriato 11,65

3. Adama Matchball 11,59

4. Adama RGT Reform 11,56

5. DOW Matchball 11,54

6. Lukrom Matchball 11,52

7. Agrostis Torp 11,49

8. AgriStar RGT Sacramento 11,46

9. Bayer Viriato 11,33

10. Innvigo Agrar RGT Reform 11,32

11. Dupont Viriato 11,20

12. Aventro Viriato 11,13

13. Dupont RGT Reform 11,12

14. Ditana RGT Reform 11,12

15. EnergoAgro Frisky 11,11

16. LG / BASF Sheriff 11,09

17. EGT System Matchball 11,08

18. LG / BASF Frisky 11,05

19. Agrotrial Julie 11,03

20. AgriStar RGT Reform 11,02

21. Sumi Agro RGT Reform 11,00

22. Bayer RGT Reform 10,91

23. TIMAC RGT Sacramento 10,89

24. ZOD Rataje Rivero 10,89

25. Selgen / Aventro Steffi 10,88

26. Mendelu RGT Reform 10,87

27. Hložek RGT Reform 10,86

28. DOW RGT Reform 10,85

29. Mendelu Julie 10,84

30. Pravčická Genius 10,80

31. Hložek Hybery 10,74

32. Soufflet Agro Fakir 10,73

33. RAGT RGT Reform 10,70

34. Tykal Balitus 10,65

35. Uniagro LG Imposanto 10,61

36. Soufflet Agro Sailor 10,61

37. BOR Gordian 10,60

38. EnergoAgro Gejzir 10,55

39. Pravčická Rebell 10,52

40. Zetaspol Judita 10,47

41. Syngenta Matchball 10,46

42. Mendelu Gordian 10,46

43. Agrotrial Patras 10,46

44. RAGT RGT Cesario 10,43

45. EGT System RGT Reform 10,41

46. Malošík Fakir 10,40

47. Uniagro RGT Reform 10,38

48. Malošík RGT Reform 10,37

49. BOR Pankratz 10,37

50. Zetaspol Julie 10,32

51. Saaten Union Tobak 10,29

52. Saaten Union Rivero 10,29

53. Tykal Angelus 10,27

54. Sumi Agro Matchball 10,23

55. VUKROM KM 53-14 10,23

56. Adama Bernstein 10,22

57. Selgen / Aventro Julie 10,17

58. Agrostis Imposanto 10,04

59. Aventro RGT Reform 9,99

60. Lukrom Penelope 9,96

61. ZOD Rataje Viki 9,95

62. RWA Slovakia Julie 9,92

63. Syngenta Gordian 9,88

64. VUKROM KM 178-14 9,64

65. Adama Lunadur 9,20

66. Klee Agro SMH 166 8,30

67. Klee Agro SMH 234 8,12

68. RWA Slovakia Wintergold 7,77

Podnik Okres Pořadí Výnos (t/ha) Výnos (%)

Ditana Olomouc 3. místo 12,62 106,3 %

Empresa Opava 1. místo 12,46 109,0 %

Jaroměřice Třebíč 1. místo 7,55 126,8 %

Radostín Žďár nad Sázavou 3. místo 9,35 105,2 %

fa. Král Strakonice 4. místo 6,15 106,0 %

Liběšice Litoměřice 3. místo 9,08 112,7 %

Přeštice Plzeň-jih 1. místo 8,62 113,1 %

p. Ruskov Levice 1. místo 7,00 119,0 %

Podnik Okres Výnos (t/ha)

ZD Bohuňovice Olomouc 12,62

Ing. Jedlička, SHR Lovčičky Vyškov 12,46

Mor. Agra Velké Pavlovice Břeclav 7,55

Lovčická a.s. Hradec Králové 9,35

p. Jirásek, SHR Sedlec u Libochovic Litoměřice 6,15

Viriato - nárůst množitelských ploch v ČR

2014       18 ha

2015     146 ha 

2016     385 ha

2017     655 ha

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií - Kroměříž 2017.  Pořadí dle výnosu (ZVÚ Kroměříž)

Tabulka 2. Umístění pšenice ozimé Viriato v pokusech 2017

Tabulka 1. Výnos pšenice ozimé Viriato v roce 2016

RGT Sacramento, vítěz poloprovozních pokusů v Zaloňově 2017.
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Během letošního zásevu jsme zaznamenali 
zvýšenou nespokojenost s kvalitou dodaného 
osiva řepky ozimé. Reklamace ale nebyly vztaže-
ny ke kvalitě vyčištění, namoření nebo klíčivosti.

Zásadní problém byl ve velikosti dodaných výsev-
ních jednotek. Velká řada VJ měla hmotnost  pod 2,5 
kg/ha. HTS je v těchto případech v rozmezí 4,0 až 4,8 g, 
což je pro správné fungování secích strojů velmi pro-
blematické. Další nevýhodou takto drobného osiva je 
jeho semenářská kvalita, ač veškeré partie splňují dané 
normy klíčivosti. Nedostatek zásobních látek snižuje 
šanci překlenout období, které během setí a po výse-
vu osivo čeká. 

Naše společnost patří k významným distributorům 
osiva v ČR. V letošním roce jsme našim zákazníkům do-
dali 84 různých partií hybridního osiva řepky od všech 
významných šlechtitelů a producentů. Z osivových 
parametrů vyplývá, že zhruba 26 % dodaných partií 
mělo velikost výsevní jednotky pod 2,5 kg/ha. Celkem 
62 % dodaných partií mělo velikost pod 3 kg a pouze 
38 % dodaných partií osiva mělo velikost výsevní jed-
notky nad 3 kg/ha (graf 1). 

Velké problémy často bývají u osiv dodaných z 
Francie, případně z Maďarska. Menší riziko je vět-
šinou u dodávek z Německa, kde nebývá průběh 
počasí tak horký a i množství srážek během vege-
tace je dostatečné. Většinou nebýval problém ani 

Stabilita, zdravotní stav, efektivní využití dusí-
ku, odolnost poléhání, mrazuvzdornost, výnos – 
to vše vytváří obraz nové elitní německé pšenice 
RGT Ponticus.

RGT Ponticus je v Německu po raketovém nástupu 
nejpěstovanější elitní pšenicí, která nabízí kombinaci 
výborné elitní kvality s vysokým výnosem. Finanční 
hektarový výnos je největší devizou této nové odrů-
dy. Velmi vysoké a stabilní pádové číslo představuje 
jistotu i během povětrnostně extrémních žní. Velmi 
vysoký obsah dusíkatých látek je dalším bonusem, 
který vám tato odrůda přináší. Vysokou kvalitu lepku 
garantuje velmi vysoké číslo Zelenyho testu. Efektivní 
využití a transformace dusíkatých živin je budoucností 
v době změn „nitrátových směrnic“. 

RGT Ponticus není navzdory svým kvalitativním 
parametrům žádnou „fajnovkou“. Mimořádný je také 
paket agronomických vlastností. Výtečný zdravotní 
stav listové plochy (listové braničnatky, DTR, padlí, rez 
pšeničná i plevová), velmi dobrá odolnost vyzimová-
ní, výtečná odolnost poléhání, středně rané až polo-
pozdní dozrávání a také možnost pěstování na lehčích 
pozemcích, jsou toho důkazem. V Německu je RGT 
Ponticus díky těmto vlastnostem zkoušen i pro využití 
v ekologickém režimu pěstování. 

V České republice byl RGT Ponticus poprvé  
testován v uplynulé sezóně. Výsledky poloprovoz-
ních pokusů z celé republiky potvrzují jedinečnost 
této odrůdy. V tabulce je uveden výnos vztažený na 
průměr všech zkoušených odrůd s kvalitou E, A, B, C. 
Na základě těchto výsledků a mimořádné odolnosti 
letošnímu suchu patřil k nejrychleji vyprodaným od-
růdám. Část osiva musela být pokryta i z dovozu ze 
SRN. Podle prodejů základních stupňů a předstupňů 
osiva předpokládáme, že se RGT Ponticus zařadí mezi 
nejpěstovanější pšenice v ČR a v dalších letech bude 
mezi absolutní elitou pěstovaných odrůd.  

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

Přesto, že plochy slunečnice jsou u nás na 
velmi nízké úrovni, má tato plodina v některých 
oblastech stálé pěstitele, kterým poskytuje sluš-
ný ekonomický efekt. Tradičně je zastoupena na 
jižní a střední Moravě a ve středních a severozá-
padních Čechách.

Ve srovnání s jinými olejninami snáší daleko lépe 
sušší podmínky, je vhodnou plodinou pro přerušení 
osevních postupů s obilninami a kukuřicí. Výhodou 
je rovněž bezproblémový odbyt, pokud se dosáhne 
minimálních kvalitativních parametrů, zejména obsa-
hu oleje a volných mastných kyselin. Ty může pěstitel 
ovlivnit výběrem stanoviště a volbou odrůd s vhod-
nou raností a dobrým zdravotním stavem. 

Zdravotní stav porostů závisí do velké míry na pod-
mínkách stanoviště, ale může být výrazně ovlivněn 
optimální výživou a dostupností živin v každém stádiu 
vývoje. Za kritické období vývoje plodiny lze považo-
vat stádium od vzcházení do 4 až 6 listů a pro tvorbu 
výnosu a kvality produkce mohutný listový aparát, 
který se vytváří ve stádiu vegetativního růstu do ob-
dobí kvetení.

s osivem vyráběným v České republice, ale kdo 
dnes u nás vyrábí? Prakticky veškeré osivo je pouze  
z dovozu a nemáme možnost ovlivnit jeho výběr. 

Již před několika lety jsme přišli s inovativním 
programem kalibrace osiva řepky ozimé PROFISEED. 
Kalibrované osivo má jednotnou a námi deklarova-
nou velikostní frakci s co nejvyšší biologickou a se-
menářskou hodnotou. Předem budete znát velikost 
výsevní jednotky a i velikostní rozměr dodané frakce 
v milimetrech (např. 2,3-2,5 mm). Z takto upraveného 
osiva jsou odstraněna ta nejmenší semínka s nejnižší 
biologickou hodnotou. Zárukou je dodávka co nejvy-
rovnanější partie  osiva, která vám zajistí:

•	 optimalizaci výsevu
•	 zvýšenou polní vzcházivost
•	 přesnější ukládání semen do seťového lůžka
•	 pravidelnější rozmístění rostlin v řádku
•	 silné a vyrovnané, rovnoměrně navětvené rostliny
•	 stejnoměrné vzcházení a dozrávání
•	 lepší zdravotní stav porostu
•	 úsporu nákladů na fungicidní ošetření 

 Pokud budete mít zájem o dodávku takto nadstan-
dardně upraveného osiva řepky, obraťte se prosím co 
nejdříve na naše obchodní zástupce. Množství takto 
dodávaného osiva pro zásev 2018 bude omezené. 

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

Profiseed je zárukou nejvyšší jakosti Hitem léta 2017 se stal RGT Ponticus

Novinky v technologii pěstování slunečnice

Kalibrace osiva řepky ozimé zvyšuje semenářskou hodnotu. Silná elitní odrůda dobývá český trůn.

Optimální výživa rostlin a dostupnost živin usnadní odbyt.

Stan-
dardní 
osivo

20 %

0

40 %
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< 2,5 kg < 3 kg > 3 kg

Limitujícím faktorem bylo letos sucho. 

Nabídka jařin se rozrostla o zajímavé odrůdy.

Druhou osinatkou je RGT Sacramento. U této od-
růdy se šlechtitelé zaměřili hlavně na výnos, kterým se 
RGT Sacramenro chlubilo napříč všemi pokusy. V prů-
měru všech pokusů v Čechách odrůda dosáhla 109 %. 
Byly lokality, kde přesáhla hranici 11 t/ha. To potvrzu-
je, že jde o nejvýnosnější odrůdu, která prošla českou  
registrací. 

Mezi další odrůdy, které v letošním roce uspěly v 
pokusech, patří Matchball. Je to odrůda, která je již 
odzkoušená a své kvality stále potvrzuje. Stejně jako u 
Viriata jde o potravinářskou A odrůdu a její parametry 
N-látek se pohybovaly v rozmezí 11–14 %. 

Mezi nejvýnosnější E odrůdy se hned v prvním 
roce vyšvihla odrůda RGT Ponticus. Svými hekta-
rovými výnosy se hravě vyrovná nejvýnosnějším A  
odrůdám. Průměrný výnos ze všech pokusů byl  
8,6 t/ha, což je na elitní odrůdu výjimečné. Samozřej-
mostí byl i obsah N-látek, který osciloval v rozmezí 
13–14 %. Další předností této odrůdy je odolnost k pří-
suškům, kterou předvedla na pokuse v Řisutech (okres 
Kladno) ve srážkovém stínu Krušných hor. Zde již při 
polním dnu v červnu většina odrůd schla před očima. 
RGT Ponticus však při sklizni dokázal, že toto počasí 
mu nevadí a zvítězil se 113 % na průměr pokusu.

Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.

Sensas vykazuje i vynikající odolnost proti všem 
významným listovým chorobám. Pěstování je možné 
ve všech výrobních oblastech. Dosahuje středně vy-
sokého 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. Má velmi dobrou 
odolnost ke rzím a fuzáriím. Odrůda je polopozdní jar-
ní pšenice vyšlechtěná firmou RAGT. 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 % překonáva-
la kontrolní odrůdy. Vyniká velmi vysokým objemem 

Letošní rok byl na většině lokalit srážkově pod-
průměrný nebo očekávané srážky nepřišly v ten 
správný čas. To se podepsalo na mnoha polích  
a pěstovaných plodinách. 

Nejen Morava by mohla vyprávět, co zažívala v létě 
za sucha, které mělo velký dopad na všechny plodiny. 
Během této periody probíhala většina polních dnů. 
Sami si můžete vzpomenout jaké bylo počasí, samo-
zřejmě se našly i výjimky, kde pršelo (Kralovice - viz foto).

Naštěstí pokusy, na kterých se současně konaly 
polní dny, došly bez větší ztráty až do zdárné sklizně. 
Žně pokusů proběhly bez větších problémů a proto 
vám můžeme přinést naše výsledky. Jak již bylo řeče-
no v úvodu, sucho bylo většinou limitujícím prvkem 
ve výnosech. Proto se v letošním ročníku většinou 
umisťovaly na prvních příčkách odrůdy pšenice, které 
si se suchem dokázaly poradit. Nejčastěji to byly osina-
té odrůdy. Z portfolia šlechtitelské firmy RAGT to byly 
dvě – Viriato a RGT Sacramento. 

První odrůda je osinatka Viriato z francouzského 
šlechtění, kde se zaměřili hlavně na vysokou kvalitu 
a výnos. Tyto vlastnosti prokazuje na českých polích 
již několikátým rokem. A stále si získává nové a nové 
pěstitele. V letošním roce opět prokázala na pokusech, 
že si takovou pozornost zasluhuje. V průměru všech 
pokusů získala 110,5 %, výnosy byly navíc velmi vyrov-
nané a kvalita také (N–látky v rozmezí 11–14 %). 

Zatím nevíme, jak přezimují zaseté ozimy nebo 
kolik ploch zůstane na podzim nezasetých, ale 
případnou potřebu osiv jarních obilnin dokáže-
me pokrýt kvalitními odrůdami. V nabídce máme 
osinatou pšenici Sensas, bezosinatou pšenici RGT 
Doubleshot, krmné ječmeny Aligator a Olympic, 
tritikale přesívkového typu Milewo, Alambic a let-
ní tritikale Team PZO.

SENSAS
Sensas je jarní osinatá pšenice nižšího vzrůstu s pe-

kařskou kvalitou E. Jde o poloranou odrůdu ze šlech-
tění 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.

Odrůdové pokusy 2017

Bude v roce 2018 dost osiv jarních obilnin?
pečiva. Rostliny jsou vyšší s velmi dobrou odolností 
proti poléhání; při vysoké intenzitě pěstování se přes-
to 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 šlechtě-
ní. Aligator je nová nesladovnická polopozdní odrůda 
s velmi vysokým výnosem ve všech oblastech. Rostli-
ny jsou středně vysoké, středně odolné až odolné pro-
ti poléhání, středně odolné proti lámání stébla. Podíl 
předního zrna středně vysoký. Odrůda je odolná proti 
napadení padlím travním na listu a středně odolná 
proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, rhyn-

chosporiovou skvrnitostí a fuzárii v klase. Aligator patří 
mezi předběžně doporučené odrůdy.

OLyMPIc
Olympic je krmný jarní ječmen s velmi vysokým 

výnosem, vynikajícím zdravotním stavem a vysokým 
podílem předního zrna. Polopozdní odrůda vyšlechtě-
ná firmou RAGT ve Francii, v České republice povolená 
v roce 2013. Olympic je nízká až středně vysoká odrů-
da se střední až vyšší odolností proti poléhání, střed-
ně odolná až odolná proti lámání stébla. Výborně je 
hodnocená odolnost proti napadení padlím travním 
na listu a proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí. 
Výnos zrna v řepařské, obilnářské a v bramborářské vý-
robní oblasti je velmi vysoký, zrno má střední až menší 
s vysokým podílem předního zrna.

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

To je důvod, proč jsme náš program zaměřili na 
hledání metod a produktů, které mohou významně 
posílit rostliny slunečnice právě v těchto dvou fázích 
vývoje.

První z nich je unikátní způsob aplikace rychle pří-
stupného fosforečného hnojiva přímo do seťového 
lůžka společně se spórami vyselektovaných kmenů 
půdních hub, které rostou společně s kořeny sluneč-
nice a podporují příjem živin v průběhu celé vegetace 
a chrání rostlinu před nežádoucími vlivy. Výhodou ta-
kové aplikace je, že vzcházející rostlina má k dispozici 
rychle dostupné živiny ihned po vytvoření základu 
kořínků, a překlene tak jejich dočasnou nedostupnost 
v prvních 10 až 14 dnech vývoje, do doby než kořeny 
dosáhnou úrovně uložení amofosu, případně jiného 
hnojiva ukládaného 5 cm pod úroveň seťového lůž-
ka. To má za následek výrazné zrychlení počátečního 
vývoje. 

Pro slunečnici jsou k dispozici dvě formulace tako-
vého hnojiva. Jednou z nich je Pannon® Starter Per-
fect, obsahující houbu Trichoderma asperellum, a dru-
hý Pannon® Starter Double s houbou Coniothyrium 

minitans, používanou v přípravcích na ochranu rostlin. 

Jsou vyráběny a na velkých plochách používány 
zejména v Maďarsku, Rakousku a několika dalších ze-
mích Evropy. Fyzikálně se jedná o mikrogranule hnoji-
va s obsahem dusíku, síry, fosforu a zinku okamžitě při-
jatelné rostlinou. Rychlost a okamžitý příjem zajišťuje 
především chemická forma živin, zejména fosforu, ale 
také velikost granule, která je řádově menší ve srovná-
ní s klasickými granulovanými hnojivy (obrázek 1). Pět 
gramů klasického hnojiva například DAP obsahuje asi 
200 částic, zatímco 5 gramů mikrohnojiva reprezentu-
je 25 000 granulí. Rychlost uvolnění živin je nepřímo 
úměrná čtverci průměru granulky. Po styku s půdní 
vlhkostí se v průběhu několika málo minut rozpadne 
a vzhledem k použité velmi nízké dávce nepůsobí na 
mladý kořínek slunečnice fytotoxicky.  

Biologické složky hnojiva potom dále působí v 
půdě. Trichoderma roste společně s kořenem a me-
chanizmem podobným mykorhize zpřístupňuje živi-
ny, zejména fosfor po celou dobu vegetace plodiny a 
současně blokuje rozvoj jiných druhů půdních druhů 
hub, které by mohly negativně vývoj rostliny negativ-
ně ovlivňovat. Jedná se zejména o druhy řádu Fusari-
um, Verticilium a další. O houbě Coniothyrium je známo, 
že v půdě rozkládá sklerócia rodu Sclerotinia a podle 
zatím nezveřejněných informací také sklerócia jiných 
druhů, jakými je Verticilium (Říha – ústní informace).

K produktu Pannon® Starter Double jsme v roce 
2017 získali první výsledky na poloprovozním pokuse 
ve Stodu na Plzeňsku. Přípravek jsme aplikovali spo-
lečně s osivem speciálním aplikátorem mikrogranulí 
v dávce 20 kg/ha. Odrůdu slunečnice jsme zvolili RGT 
AXXEL, který se na základě výsledků z předchozích 
let jevil jako velmi náchylný na houbové choroby, a 
nedosahoval tak požadovaných výnosových para-
metrů. Již v průběhu vegetace byl znatelný rozdíl ve 
výšce porostu kontrolních variant a variant s použitím 
Pannon®Starter Double. Kromě rozdílu ve výšce měly 
rostliny na ošetřené ploše silněji rozvětvený kořenový 
systém a vitálnější listový aparát, což se v konečném 
důsledku projevilo ve výnose a také v obsahu oleje. Na Obrázek 1. Porovnání počtu granulí v 5 g hnojiva

Pannon Starter
přibližně 25 000 mikrogranulí

DAP 18.46
přibližně 200 granulí

podzim 2017 jsme založili s přípravkem poloprovozní 
pokusy také v řepce a již krátce po vzejítí byl znatelný 
výrazný rozdíl v počtu vzešlých jedinců a jejich vitalitě.

 
Druhým intenzifikačním faktorem pro pěstitele slu-

nečnice, který firma VP AGRO nabízí, jsou stimulátory 
na bázi l-alfa aminokyselin vyrobených enzymatickou 
hydrolýzou. S nimi máme již několikaleté zkušenosti a 
v současné době  dodáváme přípravek  pod obchod-
ním názvem AgroSorb® Foliar.  AgroSorb® Foliar se 
ve slunečnici používá jednou až dvakrát za sezónu v 
dávkách 1 až 2 l/ha. 

S produktem máme již mnohaleté dobré zkuše-
nosti i v řepce nejen při podzimní aplikaci na slabé a 
pozdě seté porosty, kdy je dokáže dobře připravit na 
přezimování, ale hlavně při aplikaci na jaře ve stádiu 
dlouživého růstu a zakládání generativních orgánů 
– květů a následně šešulí. Při dvou, případně třech 
aplikacích za vegetaci jsou nárůsty ve výnose velmi 
významné.

Vedle výnosných odrůd slunečnice jakými jsou VE-
LLOX, RGT cLLAyTON nově pro rok 2018 nabízíme 
olejnatý hybrid RGT RIVOLLIA HO.

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

Lokalita Výnos (%)

Přeštice (okr. PJ) 110,2

Dobroměřice (okr. LN) 108,4

Řisuty (okr. KL) 112,8

Liběšice (okr. LT) 108,1

Zálší (okr. UO) 103,8

Zaloňov (okr. NA) 100,2

Luže (okr. CR) 99,5

Poříčí (okr. BN) 111,2

Humpolec (okr. PE) ošetřeno 101,7

Humpolec (okr. PE) neošetřeno 100,3

Radostín n. O. (okr. ZS) 105,4

Skalička (okr. PR) ošetřeno 1x 109,3

Skalička (okr. PR) ošetřeno 2x 107,0

Skalička (okr. PR) kontrola 112,7

Želatovice (okr. PR) ošetřeno 1x 106,3

Želatovice (okr. PR) ošetřeno 2x 110,2

Želatovice (okr. PR) kontrola 92,2

Kroměříž (okr. KM) nízká int. 100,8

Kroměříž (okr. KM) střední int. 105,5

Kroměříž (okr. KM) vysoká int. 110,6

Ditana (okr. OL) ošetřeno 107,5

Ditana (okr. OL) neošetřeno 106,7

Žabčice (okr. BO) písek 107,5

Žabčice (okr. BO) obora 102,1

Graf 1. Hmotnost výsevních jednotek řepky ozimé v roce 2017

Graf 1. Výsledky poloprovozního pokusu v Agra Řisuty (okres Kladno) v roce 2017 (%)

Tabulka 1. Výnos pšenice ozimé RGT Ponticus  
v poloprovozních pokusech 2017
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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 22. 11. 2017.

Prvních 50 správných 
odpovědí vyhrává!


