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+ počtem zrn

Odrůdy jsou právně chráněné.
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OBSAH A    

Mrazuvzdornost

Výnos tvoří

HTZ

Odnožovací schopnost

Výška rostliny

Ranost

1000 x
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RGT Aktion  

• novinka z německého šlechtění

• výnosná odrůda s výborným zdravotním stavem

• prémiová kvalita A s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek

• gen odolnosti Pch1 proti stéblolamu

• skvělá odolnost vůči napadení rzemi

• vynikající mrazuvzdornost

• rezistence proti plodomorce plevové

• hodí se na setí po obilnině 

• dobře zvládá pozdní setí

Čtyři jistoty agronoma!

vynikající

42 g

velmi dobrá

střední

polopozdní

Doporučení
RGT Aktion  je nositelem genu 
Pch1, který je odpovědný za odol-
nost proti napadení stéblolamem, 
a proto se hodí i na setí po obilní 
předplodině nebo na pozdnější 
termíny výsevu. Odrůda má navíc 
excelentní odolnost vůči rzem  
a rezistenci k plodomorce plevo-
vé. RGT Aktion velmi dobře odno-
žuje a vyniká vysokou odolností 
poléhání. 

 Agronomické přednosti

setí po obilnině, celkový zdravotní stav, pozdní setí,  
výsev ve všech oblastech 
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Náchylnost k napadení rzemi, BSA 2018

rez plevová

rez pšeničná

1 ... minimální náchylnost
9 ... maximální náchylnost

speciální nabídka
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RGT Reform je hvězdou v rámci celé Evropy. Druhým rokem je na pozici lídra 
v ČR a v Německu je jedničkou už neuvěřitelných 5 let. Masivní celoevropská 
oblíbenost je důsledkem unikátního spojení všech podstatných pěstitelských 
vlastností, jako je skvělý výnos, A kvalita, vynikající zdravotní stav a výborná 
mrazuvzdornost.

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

polopozdní až pozdní

střední až nižší

velmi dobrá

48 g

výborná

1000 x

Suverénní výkon za každého počasí!

RGT Reform        

• Pšenice č. 1 napříč Evropou! Letos dokonce více než 9000 ha v Německu!

• vysoký výnos ve všech oblastech pěstování

• vynikající zdravotní stav listové plochy i klasu (vysoká odolnost fuzáriím)

• výborná mrazuvzdornost

• super stabilní pádové číslo (BSA hodnocení 9+)

A    

Zdravotní stav - odolnost k chorobám 
(první 4 odrůdy A kvality dle množitelských ploch 2018)
Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2018, BSA, první 4 odrůdy A kvality 
dle množ. ploch v SRN 2018

Potravinářská jakost A

dosažené body 
(BSA SRN, 2018)

min. limit  
v SRN (A)

číslo poklesu 9+ 5

obsah NL 4 4

Zelenyho test 7 5

výtěžnost mouky 7 5

objem pečiva 6 6

„Reform je naprosto perfektní odrůda, která má všechno,  
co potřebuje k úspěšnému pěstování:

Vysoký výnos s nízkými náklady, což je při současné ceně pšenice 
klíčové. Perfektní zdravotní stav, odolnost poléhání, málo slámy,  
dá se sít velmi pozdě, má velmi dobrá fuzária, takže se dá pěstovat 
po kukuřicích, i po obilí. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Jediná 
vlastnost, která může být problémem je jeho pozdnost, ale to je 
otázka ročníku, kdy přijde voda. Někdy mají navrch rané pšenice, 
někdy pozdní. Vloni byl částečně poškozený suchem, ale přesto 
jsem byl spokojený a Reform se stal naší nosnou odrůdou, kterou 
pěstuji na více než 500 ha. Pro rozložení zmíněného rizika přísunu 
vláhy dělám také velmi ranou odrůdu Bodyček na 250 ha, se kterou 
jsem výnosově a termínem sklizně maximálně spokojený.“

Jiří Ronovský
CS AGRO Ronov a.s., Ronov nad Doubravou

P
še

n
ic

e 
o

zi
m

á

RGT REFORM = evropský Bestseller!

Doporučení
RGT Reform je pšenice, 
kterou je možné pěstovat  
ve všech výrobních oblastech.   
S výjimkou písčitých a výsuš-
ných půd, kde rostliny nevyužijí 
plně svůj výnosový potenciál. 
Výnos tvoří hustotou porostu  
s vysokou kompenzační
schopností. Hnojení dusíkem
doporučujeme přizpůsobit 
vysoké výkonnosti.

      
Odrůdová skladba na zemědělských podnicích je většinou 
směsicí několika odrůd od různých šlechtitelských firem.
Najdou se však podniky, kterým se osvědčily odrůdy od 
jedné šlechtitelské firmy. Mezi ně se řadí Agro-družstvo 
MORAVA, které pěstuje odrůdy ozimé pšenice od šlechti-
telské firmy RAGT.

„Ozimou pšenici jsme v roce 2018 pěstovali na 356 ha. Vybrali 
jsme si tři odrůdy Viriato, RGT Reform a Matchball. Největší zkuše-
nosti z dřívějška jsme měli s Matchballem, který nám v roce 2015 
dával přes 10 t/ha. Známe jeho výnosové možnosti, ale i potřebu 
pracovat s vyššími dávkami morforegulátorů. V roce 2018 jsme  
ho ještě pěstovali na ploše 33 ha a dosáhl nejvyššího výnosu 
9,03 t/ha. Největší výměru – 186 ha však zaujímalo Viriato.  
Bylo na několika pozemcích, ve vláhově méně přiznivých podmín-
kách,a dosáhlo průměrného výnosu 8,23 t/ha. RGT Reform jsme  
na doporučení zaseli na vláhově jistější lokality s celkovou vý-
měrou 137 ha a následně dosáhl výnosu 8,65 t/ha. Celkově jsme 
v roce 2018 u ozimé 
pšenice dosáhli prů-
měrného výnosu 8,46 
t/ha a byli jsme velmi 
spokojeni. 
Řečeno sportovní termi-
nologií – vítězná sestava 
se nemění, a proto jsme 
zaseli pro letošní sklizeň 
na 61,5 ha Matchball, 
na 146,5 ha RGT Reform 
a na 149 ha Viriato. 
Jsou to odrůdy, které 
se osvědčily a kterým 
věříme.“                                                                                                                  

RGT Reform = č. 1
RGT Reform v prodeji

Ing. Antonín Koutný, agronom

Agro-družstvo Morava, Kojetín

výbornýšpatný

zdravotní stav

klasová fuzária

rez pšeničná

braničnatka plevová

padlí travní

stéblolam

rez plevová

Helmintosporiová skvrnitost
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RGT REFORM

Množitelské plochy A odrůd v SRN 2019 (prvních 10)
Zdroj: Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen für Landw. Saat- und Pflanzgut 2019
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Proc je RGT Reform tak oblíbený?

Vysoký výnos?

Super kvalita A?

Kvalita i v mokrých zních?

Pozdní setí?

Casné setí?

Setí po kukurici?

Výborná mrazuvzdornost?

Výborný zdravotní stav?

Vysoká odolnost poléhání?

Aktuální informace!
RGT Reform letos překonal
v SRN 9000 ha množitelských 
ploch!
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Výnosy z praxe 2018

Zbirožská a.s. (okres Rokycany): 9,0 t/ha

Statek Kumberk s.r.o. (okres Plzeň-sever):  7,7 t/ha

Zera Rájec a.s. (okres Blansko): 9,2 t/ha 

p. Doležal, Blatnice (okres Třebíč): 9,0 t/ha 

Agra Velký Týnec, a. s. (okres Olomouc): 9,5 t/ha  

ZD Bohuňovice s.r.o. (okres Olomouc): 9,4 t/ha  

Moravan Petřvald (okres Nový Jičín): 8,8 t/ha 



hustotou porostu 
+ HTZ

Výnos tvoří
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Ponticus je jedinečná elitní pšenice nejen s velmi vysokým
a stabilním číslem poklesu, ale současně i s velmi vysokou úrovní dusíkatých 
látek. Spolehlivost výnosu, agrotechnických vlastností a kvality předurčuje 
odrůdu k pěstování na velkých plochách.
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Výška rostlin a jejich náchylnost k poléhání
výběr E odrůd pěstovaných i v ČR
Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2018, Bundessortenamt, SRN

náchylnost k poléhání
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výška rostlin

Množitelské plochy E odrůd v SRN 2019 (prvních 10)
Zdroj: Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen für Landw. Saat- und Pflanzgut 2019
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PONTICUS

Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2018, Bundessortenamt, SRN

„Ponticus byl v ČR poprvé k vidění v roce 2017 v pokusech.  
V té době se stal poprvé nejpěstovanější E odrůdou v SRN  
a z ohlasů na polních dnech bylo patrné, že zaujal  pěstitele i u nás. 
V roce 2018 už byl v první šestici nejprodávanějších odrůd a byl 
vyprodán. Pro rok 2019 bude pěstitelům k dispozici až 6 000 t  
osiva. Obdobně jako v Německu, kde je aktuálně stále nejpěsto-
vanější E odrůdou, získává velké plochy také u nás a začíná se vý-
znamně rozšiřovat i v Polsku. V čem lze spatřit jeho největší před-
nosti? Jednak má vynikající potravinářskou kvalitu. Ve stěžejních 
výkupních parametrech – NL, sediment a číslo poklesu má téměř 
absolutní hodnocení. Kromě maximálního hodnocení čísla poklesu  
(9 b.) má také vysoce hodnocenou stabilitu tohoto znaku. V roce 
2018 v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií v Kroměříži  
byl jedinou pšenicí, která dosáhla obsahu NL nad 14 %.

Svými výnosy je srovnatelný i s nejvýkonnějšími A odrůdami.  
Přesvědčil v poloprovozních pokusech, ale zejména na pěstitel-
ských plochách v zemědělských podnicích. V roce 2017 a 2018 
ukázal velmi dobré výsledky i v suchých lokalitách a na horších 
půdních stanovištích. Je velmi tolerantní k termínu setí a snáší i 
pozdní výsevy po kukuřicích. K přednostem lze navíc jednoznačně 
přičíst výbornou odolnost poléhání,  mrazuvzdornost a také odol-
nost chorobám, zejména proti padlí, rzem a listovým skvrnitostem. 
Snad jedině odolnost stéblolamu je hodnocena na průměrné 
úrovni.

Toto jsou hlavní argumenty, proč Ponticus dosáhl tak velkého  
rozšíření v Německu a získavá podobnou pozici také u nás 
a v Polsku.“

Ing. Pavel Stehlík

„Hospodaříme v okolí obce Peruc 
na Lounsku, celkem máme 1480 ha 
orné půdy, z toho na 650 ha pěstu-
jeme pšenici. Loňský rok byl velmi 
suchý. Celkový úhrn srážek činil 
400 mm, ale největším problémem 
bylo jejich nerovnoměrné rozvržení.

Z nabídky odrůd firmy VP AGRO  
nás zaujala elitní pšenice Ponticus,  
která nás oslovila svým vzhledem v 
pokusech, které na svých plochách-
zakládá sousední firma Agros Vraný. 
Na základě výsledků těchto pokusů 
a výsledků z jejich provozních ploch 
jsme se rozhodli Pontica zasít  
na 47 ha a i v suchých podmínkách 
v průměru sypal 9,6 t/ha. Ponticus  

se nám tedy osvědčil, považuji ho za výjimečné éčko, které je plastické  
a suchovzdorné! Během sklizně jsme ověřili výbornou výmlatnost zrna. 
Pro letošní sklizeň jsme zaseli Ponticus na 127 ha. Navíc pěstujeme  
i áčkovou pšenici RGT Reform na 188 ha, osinaté Viriato na 175 ha 
a navíc zkoušíme novinku v A sortimentu RGT Aktion.“

Ing. Zbyněk Blažek  
AGROTEAM Černochov, s.r.o. 
(okres Louny)

pádové číslovýnos - ošetřená varianta

N-látkysediment

výnos - neošetřená varianta

Německá E pšenice č.1!

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

střední

střední

46 g

výborná 

1000 x

poloraná  
až polopozdní

• nejpěstovanější E pšenice v Německu od roku 2017

• superkombinace vysokého výnosu a obsahu N-látek

• velmi vysoké a stabilní pádové číslo

• vynikající mrazuvzdornost a špičková odolnost k poléhání

• kompenzační typ

• výborně se vyrovnával se suchými podmínkami v předchozích dvou 
letech.

Doporučení
RGT PONTICUS patří mezi  
kompenzační typy pšenice. 
Vzhledem k velmi dobré 
mrazuvzdornosti, vysoké 
odolnosti poléhání, velmi 
dobrému zdravotnímu stavu  
a stabilní kvalitě se RGT 
PONTICUS jeví jako 
bezproblémová  
a spolehlivá odrůda. 

 

Německá kombinace kvality a výnosu!

Ponticus       
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Ponticus

Opal

Moschus

KWS Emerick

Axioma

Chaplin 

Akteur

Genius

Activus

Bernstein

Doporučení
Ponticus patří mezi 
kompenzační typy pšenice, která 
tvoří výnos kombinací hustoty 
porostu a HTZ. Vzhledem  
k velmi dobré mrazuvzdornosti, 
vysoké odolnosti poléhání, velmi 
dobrému zdravotnímu stavu  
a stabilní kvalitě se Ponticus  
jeví jako bezproblémová  
a spolehlivá odrůda do všech 
oblastí pěstování.

Zevyp s.r.o. (okres Tachov): 6,9 t/ha

Statek Chyše s.r.o. (okres Karlovy Vary): 7,3 t/ha   

Agroteam Černochov s.r.o. (okres Louny): 9,6 t/ha 

Ing. Chvoj (okres Praha-západ): 8,2 t/ha

Ing. Horák (okres Pelhřimov): 8,4 t/ha

Jiří Lonský (okres Benešov): 8,3 t/ha 

Oseva Agri Chrudim, a.s. (okres Chrudim): 7,36 t/ha

Salix Morava a.s. (okres Přerov): 7,5 t/ha

Družstvo Agroben (okres Olomouc): 9,5 t/ha

Bludovská a.s. (okres Šumperk): 9,2 t/ha

Bobrovská a.s. (okres Žďár n. S.): 8,5 t/ha  

Svoboda TF, s.r.o. (okres Třebíč): 9,0 t/ha  

Agria Drásov, s.r.o. (okres Brno-venkov): 8,3 t/ha

Výnosy z praxe 2018

Ponticus má mimořádný paket 
agronomických vlastností.  
Výtečný zdravotní stav listové 
plochy (listové braničnatky, DTR, 
padlí, rez pšeničná i plevová), 
velmi dobrá odolnost vyzimování, 
vynikající odolnost poléhání
a také možnost pěstování  
na lehčích pozemcích jsou toho 
důkazem.

0 5 20 2510 15 30 35

Kombinace výnosu a kvalitativních parametrů
výběr E odrůd pěstovaných i v ČR



Doporučení
Viriato lze pěstovat ve všech 
výrobních oblastech.  
V intenzivních podmínkách je 
důležitá odpovídající N výživa. 
Výsev je vhodnější v první 
polovině až v polovině  
agrotechnické lhůty, proto 
nedoporučujeme výsev 
po kukuřici na zrno. Výnos  
tvoří kombinací hustoty 
porostu a HTZ.

Výnosy z praxe 
„V posledních dvou letech u nás  
došlo v  průběhu vegetace k poklesu  
a nerovnoměrnému rozložení srážek, což  
spolu s růstem venkovní teploty  
vytváří vyšší předpoklad přísuš-
ku. Preferujeme proto odrůdy raněj-
ší a ty, u kterých je větší tolerance  
k těmto suchým periodám. S Viriatem 
máme už víceleté zkušenosti a tyto 
naše dva hlavní požadavky splňuje.  
Oceňujeme na něm jeho schopnost  
dosáhnout vysokých výnosů v různých  
půdních podmínkách, stabilní potravi-
nářskou kvalitu a výbornou odolnost 
poléhání. Protože jsme zároveň  
i množitelé, je pro nás důležité, že se 
veškerá  produkce vyrobeného osiva  
od nás vykoupí.

V roce 2018 u nás odrůda dopadla fantasticky. Průměrný výnos pšenic 
jsme měli 6,3 t/ha a Viriato dalo z 84 ha 6,8 t/ha. Jeho průměr shodilo  
jedno špatné pole u lesa, jinak na ostatních pozemcích sypalo 7,7 - 8,3 t/ha.  
Pro sklizeň v roce 2019 máme Viriato vyseté na 206 ha, což je asi 1/4 výměry 
ozimé pšenice. Rozhodli jsme se vyzkoušet i druhou osinatku od RAGT –  
RGT Sacramento.“

Graf prodejů a množitelských ploch v ČR
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Výborné výnosy na zemědělských 
podnicích, v poloprovozních poku-
sech a také v Mezinárodní soutěži 
pěstebních technologií ukázaly,  
že pěstovat tuto odrůdu kvůli  
divokým prasatům pouze v blízkos-
ti lesů je škoda a nevyužije  
se vynikající výnosový potenciál  
a další vlastnosti. Proto se Viriato 
začalo významně rozšiřovat,  
každým rokem je  již v srpnu  
beznadějně vyprodané a rostou  
i jeho množitelské plochy.
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Pořadí dle dosaženého výnosu Pořadí dle ekonomického zhodnocení

zadavatel odrůda  t/ha zadavatel odrůda Kč/ha

1. Ditana Viriato 11,92 1.

AgriStar - 
 agrochemi-

cals

RGT Sacramento 36 824,70 

2. TIMAC Agro Viriato 11,65 2.
LUKROM 

PLUS
Matchball 35 768,20

3. ADAMA CZ Matchball 11,59 3. Innvigo Agrar RGT Reform 35 477,00

4. ADAMA CZ RGT Reform 11,56 4. TIMAC Agro Viriato 35 158,70

5.
DOW  

AgroSciences
Matchball 11,54 5.

AgriStar - 
agrochemicals

RGT Reform 35 115,80

6. LUKROM Matchball 11,52 6.
Sumi Agro 

Czech
RGT Reform 34 792,10

7. Agrostis Torp 11,49 7. ADAMA CZ RGT Reform 34 662,70

8.

AgriStar - 
 agrochemi-

cals

RGT Sacramento 11,46 8. Ditana Viriato 34 645,20

9. Bayer Viriato 11,33 9.

Mendelova 
univerzita  

v Brně

RGT Reform 34 515,60

10. Innvigo Agrar RGT Reform 11,32 10. DuPont CZ Viriato 34 288,50

Přehled dosažených výsledků v Mezinárodní soutěži  
pěstebních technologií ZVÚ Kroměříž 2017 (prvních 10 z celkových 68)

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

Jednoduše geniální!

Viriato            

• nejprodávanější osinatka v ČR

• raná osinatá ozimá pšenice s A potravinářskou jakostí

• krátké stéblo s výbornou odolností vůči poléhání (8,9 b.)

• velmi dobrá odnoživost, zrno střední až větší

• velmi dobrý zdravotní stav (zejména vysoká odolnost proti braničnatkám)
odolnost proti běloklasosti

• skvělá předplodina pro řepku

• v předcházejících suchých ročnících 2017 a 2018 se prokázala 
vynikající schopnost vyrovnat se s přísušky během vegetace  
a také v jejím závěru

Potravinářská jakost A

Jednotlivé ukazatele potravinářské jakosti ukazují na velmi  
stabilní a vysoce hodnocenou objemovou hmotnost (E) 
a číslo poklesu (E). Vyšší úrovní výživy se zajistí potravinářská 
kvalita A i ve zbývajících výkupních parametrech.   
Unikátní je schopnost nalít zrno i v těch nejsušších lokalitách  
a dosáhnout objemovou hmotnost přes 800 g/l.

velmi dobrá

47 g

velmi dobrá

nízká (81 cm)

raná

Přínos osinaté pšenice Viriato:

• špičkový výnos ve všech výrobních 
oblastech,  
i ve stresových podmínkách

• krátké stéblo, velmi vysoká odolnost 
poléhání 

• výborná práce s vodou, zejména  
v suchých periodách v průběhu  
vegetace - osiny zvyšují asimilaci

• široké sklizňové okno - není nutné  
Viriato ihned sklidit, protože drží  
kvalitu

• osinatost chrání proti divoké zvěři

• ideální předplodina před řepku

číslo poklesu (sec) E 322

obsah NL (%) A 13,1

Zelenyho test (ml) A 44

objemová hmotnost (g/l) E 802

Jaroslav Jančík

Drží jako hřebíky!
Výraznou předností VIRIATA
je výborná odolnost poléhání.
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ZEMO Bohaté Málkovice (okres Vyškov):  8,3 t/ha  

Agro-družstvo MORAVA (okres Prostějov): 8,2 t/ha

ZD Haňovice (okres Olomouc): 9,5 t/ha  

TOPAGRA Topolná (okres Uherské Hradiště): 7,3 t/ha 

ZD Bohuňovice (okres Olomouc): 8,5 t/ha 

p. Kondziolka, Petrovice u Karviné (okres Karviná): 8,0 t/ha 

ZD Bohuňovice (okres Olomouc): 9,7 t/ha

Agro Jesenice (okres Praha-západ ): 9,1 t/ha

ZOD Hlavnice (okres Opava): 9,8 t/ha

Lovčická zemědělská a.s. (okres Hradec Králové): 10,5 t/ha

ZP Moravan, Kostelec u Holešova (okres Kroměříž): 9,0 t/ha 

2018 

2017

Výsledky z pokusů 2018
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„Společnost VP AGRO na vlastních pokusných 
pozemcích testuje různé vlastnosti všech odrůd, 
které zastupuje, a o své poznatky se dělíme 
s našimi zákazníky. U odrůdy Viriato máme 
zjištěno, že negativně reaguje snížením výnosu  
na hustý zásev blížící se k 5 milionům zrn/ha.  
Z důvodu ranosti doporučujeme zásev v měsíci 
září. V první polovině měsíce 2,8-3,2 MKS/ha 
a ve druhé polovině září 3,2-3,8 MKS/ha (horší 
podmínky až 4 MKS/ha). Je třeba raději vsadit  
na podzimní odnože, zvláště v sušších lokalitách. 
Pozdější termín výsevu u této odrůdy je možný, 
ale již se nevyužije naplno její potenciál..“



Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

RGT Sacramento vítěz pěstebních technologií 2018

Osinatá odrůda RGT Sacramento byla v Soutěži pěstebních 
technologií 2018 použita pouze dvakrát (RAGT a Timac 
Agro), ale suverénně svůj výnos potvrdila obsazením 
prvních dvou míst. Přestože byla v roce 2018 potravinářská 
kvalita v soutěži nejnižší za dobu jejího konání, je potěšitel-
né, že nejvýnosnější technologie na odrůdě RGT Sacramento 
vyšla i v potravinářské kvalitě.  

1110

Potravinářská jakost B/C

ÚKZÚZ 2018

Pořadí dle dosaženého výnosu Pořadí dle ekonomického zhodnocení

zadavatel odrůda  t/ha zadavatel odrůda Kč/ha

1. RAGT Czech RGT Sacramento 12,13 1. TIMAC Agro RGT Sacramento 44 875,00

2. TIMAC Agro RGT Sacramento 11,78 2. Bayer RGT Reform 44 230,00

3. FMC Agro ČR Viriato 11,69 3. Soufflet Agro Fenomen 44 009,00

4. VP AGRO RGT Reform 11,43 4. FMC Agro ČR Viriato 43 575,00

5. ADAMA CZ RGT Reform 11,43 5. Soufflet Agro Fakir 43 410,00

6. Zetaspol LG Imposanto 11,41 6. Bayer Viriato 42 951,00

7. Innvigo Agrar CZ RGT Reform 11,29 7. DOW AgroSciences Viriato 42 887,00

8. LIMAGRAIN CEC / BASF Frisky 11,21 8. Innvigo Agrar CZ RGT Reform 42 665,00

9. RAGT Czech RGT Cesario 11,20 9. ADAMA CZ RGT Reform 42 544,00

10. DOW AgroSciences Viriato 11,20 10. MZU v Brně Gordian 42 264,00

Přehled dosažených výnosů v Mezinárodní soutěži pěstebních 
technologií ZVÚ Kroměříž 2018 (prvních 10 z celkových 62)

RGT SACRAMENTO průměr kontrol N - neošetřená varianta

O - ošetřená varianta

kukuřičná oblast řepařská oblast bramborářská oblast

90

100

95

105

110

115

120

N N NO O O

+ 14 %

+ 9 %

+ 16 %

+ 7 %
+ 10 %

+ 7 %

Výnos v SDO 2014-17  

• Nejvýnosnější pšenice v registracích od roku 2008!

• kratší rostliny s velmi dobrou odolností poléhání (8 b.)

• vítěz SDO a 11 poloprovozních pokusů v ČR 2017

1... minimum
9... maximum

RGTSACRAMENTO

průměr kontrol
Vanessa, Elan, 
Annie

běloklasost

fuzárium

rez plevová 
klas

rez plevová

rez pšeničná braničnatka  
klas

braničnatka 
list

padlí  
klas

padlí list
Zdravotní stav, RGT Sacramento  
a kontrolní odrůdy
Zdroj: ÚKZÚZ 2014-2016

Osinatá pšenice RGT Sacramento ukončila české registrační zkoušky  
v roce 2016 s historicky nejvyšším výnosem!

číslo poklesu (sec) E 365

obsah NL (%) B 13,3

Zelenyho test (ml) B 37

objemová hmotnost (g/l) A 806

Výraznou předností  
RGT Sacramenta  

je odolnost poléhání.

Jedná se o odrůdu s chlebovou jakostí B,  
pouze v objemu pečiva je hodnocena jako  
C pšenice. V letech 2017 a 2018 v praxi  
i v pokusech v Kroměříži dosahovala A jakosti.

RGT Sacramento         
Zasype vaše sklady!

průměrná

43 g

velmi dobrá

střední až nižší  
(87 cm)

poloraná

Doporučení
RGT Sacramento je osinatá 
pšenice, která vyniká skutečně 
mimořádným výnosem. Rostliny 
jsou krátké s vysokou odolností 
poléhání. Výnos tvoří vysokou 
hustotou porostu. Proto 
doporučujeme morforegulaci 
přizpůsobit aktuálnímu stavu 
porostu. Díky velmi dobré 
odolnosti klasovým fuzáriím 
možnost setí po kukuřici.

B/C
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PONTICUS E PP •••• ••••• ••••• •••• •••• ••••(•) ••••(•) základní •••• •••• ••• 3,5 – 4,5 •••• •••• ••••(•) •••(•) •••• ••• •••• ••• 650 SRN

RGT PREMIANT E R ••••• •••• ••••• •••• ••••• ••••• ••• vysoká ••••• ••• •••• 3,5 – 4,5 •••• •••• ••• ••• •••• •••• •••• ••• 650 ČR

CIMRMANOVA RANÁ E R ••••• •••• •••• ••• ••••• ••••• ••• vysoká •••• ••• ••••• 3–4,5 ••• ••• •••• ••• •••• •••• •••• •••• 750 ČR

FORHAND E PR ••••• •• ••• ••• ••••• ••••• •• velmi vysoká ••••• ••••• •••• 3,5–5 ••• ••• ••• ••• •••• ••• •••• •••• 750 ČR

FEDERER E P •••• ••••• ••••• •••• ••(•) ••• ••• vysoká •••• •••• ••••• 3,5–4,5 •••• •• •••• ••• •••• •••• •••• •••• 700 ČR

BARDOTKA E PR ••••• ••• ••• •• ••••• ••••• •• vysoká ••••• ••••• ••• 4–5 ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• 750 ČR

NELSON E PP •••• ••••• ••••• •••• ••••• ••••• •••• základní ••••• •••• ••••• 4–5 •••• ••• ••• ••••• •••• •••• •••• ••• 650 SRN

RGT AKTION A pp ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••• vysoká •••• ••••• ••••• 3,5–4,5 •••• ••••• ••••• ••••• •••• ••••• •••• •••• 700 SRN

BODYČEK A VR •••• •••• •••• •••• ••••• ••••• •• velmi vysoká ••••• ••• ••• 3,5–4,5 ••• ••• •••• •• •••• •••• •••• ••••• 750 ČR

RGT REFORM A PP–P ••••• ••••• ••••• ••••• •••• ••••(•) •••• střední-vysoká •••• •••• •••• 3–4,5 •••• •••• ••••(•) •••(•) •••• •••(•) •••• •••• 700 SRN

RGT REBELL A PP ••••• ••••• ••••• ••••• ••(•) •••• •••(•) vysoká ••••• ••••• ••••• 3,5–4,5 •••• •••• ••••(•) ••• •••• ••••(•) •••• ••• 650 SRN

GOLEM A PP ••••• ••••• ••••• ••••• ••• •••• ••• vysoká •••• ••• •••• 3,5–4,5 •••• ••• •••• •••• •• •••• ••• ••• 650 ČR

MATCHBALL A PP–P ••••• ••••• ••••• ••••• •••• ••••(•) •• velmi vysoká •••• •••• ••••• 3–4,5 •••• •••• ••••(•) ••• ••• •••• ••• ••••• 750 ČR/SRN

ELAN A PP–P ••••• ••••• ••••• ••••• ••(•) ••• •••• střední •••• ••••• ••••• 3,5–4,5 •••• •••• •••• •••• ••• •••• ••• ••• 650 SRN

BALETKA A R ••••• •••• ••• ••• ••••• ••••• •••• vysoká ••••• ••• ••• 3,5–4,5 ••• •••• •• ••• •••• •••• •••• •••• 750 ČR

VIRIATO A R ••••• ••••• ••••• ••••• •••(•) •••• ••••• základní ••••• ••• •••• 3–4,5 ••• ••• ••••(•) •••• ••• •••• ••• •••• 700 FR

RGTCESARIO B R ••••• ••••• ••••• ••••• •••(•) •••• •••• střední •••• •••• •••• 3–4,5 •••• •••• •••• •••• ••• •••• ••• ••••• 750 FR

RGT SACRAMENTO B/C PR ••••• ••••• ••••• ••••• ••(•) •••• ••••(•) základní ••••• ••• •••• 3–4,5 ••• •••• ••••(•) ••• •••• •••• ••• •••• 750 FR

GRIZZLY C PP ••••• ••••• ••••• ••••• ••• •••• ••• vysoká •••• •••• •••• 3,5–4,5 ••• ••• •••(•) ••• •••• •••• •••• •••• 700 ČR

NOVINKA

Všechny údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze všeobecný charakter, a proto by měly být doplněny o vlastní znalosti a zkušenosti místních podmínek.  
V případě pochybností doporučujeme provést malé srovnávací pokusy k odzkoušení místních podmínek, které mohou přispět ke zjištění, jaký vliv mohou mít 
na uvedenou odrůdu. Odrůdy jsou výnosově hodnoceny v rámci své kvalitativní skupiny.

Pšenice ozimá – přehled agronomických vlastností



Doporučení
RGT Rebell vyniká velmi 
vysokým výnosem při A kvalitě. 
K přednostem navíc patří 
nízký vzrůst spojený s dobrou 
odolností poléhání a velmi 
dobrá odolnost komplexu 
chorob pat stébel (gen Pch1). 
Proto je RGT Rebell ideální 
volbou po obilní předplodině.

RGT Rebell je klasový typ pšenice 
s vysokým počtem zrn v klase. 
Pěstitele dokáže na první 
pohled zaujmout svým habitem, 
zejména líbivým, produktivním 
klasem. Velmi dobře snáší 
pozdní setí, má rychlou jarní 
regeneraci a velmi rychlý růst. 
Výborně se vyrovnává s jarními 
a časně letními přísušky.

„Odrůda RGT Rebell je nositelem 
genu Pch1 a její napadení 
stéblolamem bylo nejnižší  
z testovaných odrůd.“

VÚRV Praha-Ruzyně, 2017
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Zdroj: BSA 2018

Kombinace stéblolamu a výnosu  
(porovnání na prvních 5 A odrůd dle množitelských ploch) 
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• polopozdní odrůda na krátkém stéble s krásným produktivním klasem

• zdravá A pšenice pro velmi vysoké a stabilní výnosy

• klasový typ, vysoký počet zrn v klase

• vysoká odolnost chorobám pat stébel/stéblolamu (gen Pch1)

• nejlepší volba po obilní předplodině

• vhodný i na pozdní výsevy po kukuřici na zrno

• rezistence vůči půdním virům

• kombinace vysokého výnosu a vysokého obsahu NL, stabilní číslo poklesu 
  

RGT Rebell        
Specialista po obilnině!

průměrná

střední

střední

střední až nižší

polopozdní

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

 Agronomické přednosti

setí po obilnině a po kukuřici,
pozdní setí, stabilní číslo poklesu a velmi dobrý obsah NL

A    

  1 bod ... minimum, 9 bodů ... maximum
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Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

raná

nízká (82 cm)

velmi dobrá

37 g

velmi dobrá 

1000 x

Nejzdravější raná pšenice!

RGT Cesario

• Nejvýnosnější raná pšenice v pokusech SDO!

• potravinářská jakost chlebová (B)   

• krátké rostliny s výbornou odolností proti poléhání

• výborný zdravotní stav

• velmi dobrá mrazuvzdornost, výnos tvoří hustotou porostu

B   

Potravinářská jakost B
ÚKZÚZ 2015-17

RGT  Cesario patří mezi rané 
odrůdy pšenice. Veškerá ošetření 
proto doporučujeme přizpůsobit 
ranému vývoji a pro optimální 
využití ranosti provést výsev  
v agrotechnickém termínu.  
Odrůda tvoří vysoký počet klasů 
při nižší HTZ. Další doporučení 
jsou předmětem pokusů  
a sledování.

Doporučení

KVO ŘVO-Morava

ŘVO-Čechy BVO

Výnos (%), raný sortiment, ÚKZÚZ 2015–2018,
neošetřená varianta
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 Padlí travní na listu 5,5 5 8 6 8 7 7 7 8

 Padlí travní v klasu 6 8 7 6 8 7 6,5 7 6

 Komplex listových skvrnitostí 5 6 6 5 5 6 6 6 6

 Braničnatka plevová 7 7 8 7 8 8 8 8 8

 Rez pšeničná 6 5 7 5 6 8 7 6 7

 Rez plevová 7 8 7 6,5 5,5 8 5 8 8
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ÚKZÚZ 2015–2018

číslo poklesu (sec) 352

obsah NL (%) 12,7

Zelenyho test (ml) 55

objemová hmotnost 
(g/l)

789

objem pečiva (ml) 59,4

vaznost mouky (%) 554



Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

16 17

• polopozdní až pozdní odrůda se špičkovým výnosem

• střední až nižší rostliny, velmi dobře odnožující

• velmi dobré přezimování (6,7 b. – zima 2012, ÚKZÚZ)

• dobrá odolnost listovým chorobám

• možnost setí po obilnině a pozdní setí  

• A potravinářská kvalita, vysoké a stabilní číslo poklesu

E    

E    

Mrazuvzdornost

HTZ

Odnožovací schopnost

Výška rostliny

Ranost

1000 x

velmi dobrá

41 g

velmi dobrá

střední až nižší

polopozdní až pozdní

Mrazuvzdornost

HTZ

Odnožovací schopnost

Výška rostliny

Ranost

1000 x

• polopozdní odrůda na kratším stéble

• výnos tvoří počtem zrn v klase a vysokou HTZ

• bohatě vyvinutý kořenový systém

• excelentní zdravotní stav listu

• vysoký výnos i na méně úrodných stanovištích 

• velmi dobrá mrazuvzdornost (2012) a odolnost jarním přísuškům

• výborná odolnost stéblolamu a padlí, možnost setí po obilnině

• z kvalitativních parametrů vyniká vysokým pádovým číslem a sedimentem

Elitní pšenice s vynikajícím zdravotním stavem!

Nelson           

výborná

vysoká

střední

střední až nižší

polopozdní

Agronomické přednosti

mrazuvzdornost, setí po obilnině, nízká a střední intenzita 
pěstování, přísuškové oblasti, pozdní setí

 Agronomické přednosti

setí po obilnině, přísuškové oblasti,  
vysoká a střední intenzita pěstování, pozdní setí
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A    

A    

Mrazuvzdornost

HTZ

Odnožovací schopnost

Výška rostliny

Ranost

1000 x

Nejranější potravinářská pšenice!

Bodyček  

• extra raná, výborně odnoživá odrůda

• špičkový zdravotní stav klasu, výborná odolnost klasovým fuzáriím

• vysoká meziročníková stabilita výnosu a kvality A

• vysoká plasticita

• výborná mrazuvzdornost

• pro svoji extrémní ranost je Bodyček vhodnou předplodinou pro řepku

• doporučujeme pěstovat při vyšších dávkách morforegulátorů, na které velmi 
dobře reaguje

výborná 

41 g

velmi dobrá

střední

extra raná

 Agronomické přednosti

setí po obilnině, přísuškové oblasti,  
vysoká, střední i nízká intenzita pěstování
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Matchball     
Důležité je vyhrát!

RGT Premiant  

• raná odrůda s vynikající mrazuvzdorností

• odrůda vznikla zkřížením pšenic Bohemia a Bodyček

• elitní jakost se stabilním pádovým číslem (výhoda při mokrých žních)

• velmi vysoká objemová hmotnost

• výborná odolnost k fuzáriím v klase a nízká kumulace DON

• vysoká odolnost ke rzi pšeničné

• výnos tvoří produktivitou klasu

• rostliny s vyšším stéblem, proto doporučujeme použití morforegulátorů

Pšenice s mimořádným rodokmenem

výborná

43 g

nižší

vysoká

raná

 Agronomické přednosti

mrazuvzdornost, setí po obilnině, nízká a střední intenzita, 
přísuškové oblasti, pozdní setí

RGT Premiant je odrůda s vyšším stéblem, proto doporučujeme aktivně 
pracovat  s morfolegulátory.  Cílový počet klasů na m2 je 650, proto je 
důležité zaměřit se na vyrovnanost odnoží. Díky vynikající mrazuvzdornos- 
ti je vhodný do oblastí s menší sněhovou pokrývkou. Odrůda je vhodná  
i na pozdní výsevy.

Nelson snáší pěstování i v přísuškových oblastech a výborně zvládl 
holomrazy v roce 2012. Pro jisté dosažení odpovídajícího množství 
N-látek v zrnu doporučujeme kvalitativní přihnojení dusíkem.

Veškerá ošetření je nutné přizpůsobit výjimečné ranosti. Velmi pozdní 
výsevy jsou možné, ale posune se termín sklizně.

Doporučujeme pěstovat při vyšších dávkách morforegulátorů, na které 
velmi dobře reaguje.

Doporučujeme vysokou úroveň výživy a fungicidní ochranu zaměřit 
zejména do klasu. I přes krátké stéblo je vhodné porost ošetřit 
morforegulátorem, zejména při vyšší intenzitě pěstování.



C    
Krmná odrůda s medvědí silou!

Grizzly          
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A    

Mrazuvzdornost

HTZ

Odnožovací schopnost

Výška rostliny

Ranost

1000 x

• polopozdní, klasová, velmi výnosná odrůda

• velmi dobré přezimování a odolnost vůči plísni sněžné

• vynikající zdravotní stav listu, průměrný zdravotní stav klasu

• velmi dobrá A kvalita s výbornou objemovou hmotností a číslem poklesu

• stabilní a špičkové výnosy v zemědělské praxi

• výborná kompenzační schopnost klasu

• rychlý vývoj rostlin na jaře, velmi dobrá tolerance k jarním přísuškům

• odpouští agronomické chyby

velmi dobrá

43 g

střední, klasový typ

střední

polopozdní

 Agronomické přednosti

setí po obilnině, přísuškové oblasti,  
vysoká a střední intenzita pěstování

Golem ve všech parametrech!

Golem  
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Doporučení
Vzhledem k velmi dobrému 
odnožování a velmi vysoké  
HTZ doporučujeme výsevek 
300–350 zrn/m2 při raných 
výsevech. Při pozdnějších 
výsevech 350–380 zrn/m2.
Optimální termín výsevu
od poloviny do konce září.

Sandra
 Kdo má dvouřaďák rád, Sandru miluje!

• velmi vysoký výnos na úrovni víceřadých ječmenů

• v SDO 2015–2018 absolutně nejvyšší výnos předního zrna 
v ošetřené (134 %) i v neošetřené variantě (116 %)

• výborný zdravotní stav listové plochy (padlí, Rhynchosporium, plíseň 
sněžná), rezistence viru žluté zakrslosti

• rané dozrávání

• vysoká odolnost poléhání, vysoká odnoživost

„Hospodaříme na lehkých písčitých půdách, kde vláha dlouho nevydrží. I když jeden den naprší 
15 mm, druhý den se dá na pole vjet. Rostliny proto bývají často stresované suchem. Ječmen pěstu-
jeme kvůli časovému rozložení žní, aby začaly co nejdřív, jako předplodinu před řepku a zejména  
z ekonomických důvodů. Na poli se chová dobře, osvědčila se nám její výborná kompenzační 
schopnost při odnožování. Finanční realizace Sandry je díky výnosu, ale i výtěžnosti zrna velmi 
dobrá. Má vyrovnané, žluté, velké zrno. Sandru je radost mít na mlatě.“ 

Jiří Červenka, Ageko, spol. s r.o.,  
Dušníky nad Vltavou (okres Mělník)

Silnou stránkou Sandry je kromě 
ranosti také bezkonkurenčně 
nejvyšší výnos předního zrna  
a nejvyšší HTZ (54 g). Z pole 
si tak pěstitel odváží maximum 
zpeněžitelného materiálu. 

Mrazuvzdornost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

Ranost

1000 x

raná

průměrná

velmi vysoká (55 g)  

vysoká

nízká
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• polopozdní, krmná, středně vysoká (90 cm) odrůda, středně odnoživá, 
s vysokou HTZ (49 g)

• velmi vysoký výnos, potvrzen v zemědělské praxi

• střední odolnost vymrzání a velmi dobrá odolnost plísni sněžné (8,2 b.)

• výrazná výnosová reakce na vyšší intenzitu pěstování

• vysoká energetická hodnota zrna (geneticky nižší obsah NL a sediment)

• vysoký obsah škrobu (2010 – 68,7 %; 2011 – 69,9 %; 2012 – 68,7 %)

• velké zrno

Mrazuvzdornost

HTZ

Odnožovací schopnost

Výška rostliny

Ranost

1000 x

dobrá  

49 g

střední

střední (90 cm)

polopozdní

obsah
škrobu 

(%)

číslo
poklesu 

(sec)

obsah 
NL 
(%)

Zelenyho
test 
(ml)

objemová
hmotnost 

(g/l)
jakost

Grizzly 69,1 269 12,6 29 777 C

Sultan 
(kontrola)

67,1 305 14,2 50 785 A

 Agronomické přednosti

setí po kukuřici, setí po obilnině, přísuškové oblasti, 
tolerantní k intenzitě pěstování, pozdní setí

Golem je vhodný do všech oblastí pěstování. Dobře reaguje na zvýšené 
hnojení N. Doporučujeme výsev v agrotechnické lhůtě. Vyniká univerzál-
ností a dokáže tolerovat chyby, které by jiná odrůda nezvládla. Proto je 
vhodný pro velké podniky, které nechtějí řešit odrůdové zvláštnosti.

V Německu  
2. nejpěstovanější 
dvouřaďák 2019!



Sonnengold vytváří silné rostliny 
a vyniká rychlou jarní regenerací.

+ ... minimum +++ ... maximum

Doporučení
Odrůda je vhodná pro 
pěstování ve všech výrobních 
oblastech, výsev je možný 
časný až pozdní. Dosahuje 
velmi vysokých výnosů na 
středně těžkých až těžkých 
půdách. Z důvodu relativně 
těžkých klasů doporučujeme 
ošetření proti lámavosti.

• bezproblémový a stabilně výkonný šestiřadý ječmen

• velmi vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě  
(7/8 bodů BSA)

• středně vysoké rostliny se střední až velmi dobrou odolností proti poléhání

• velmi dobrá odolnost proti rhynchosporiové skvrnitosti  

• rezistence proti viru žluté zakrslosti

• výnos tvoří hlavně produktivitou klasu, má vysoký počet zrn v klase 

• hustota porostu střední, vysoká HTZ

• vynikající přezimování (na stejné úrovni jako Anja)

• odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, vyniká vysokou 
mrazuvzdorností

Sonnengold
To nejlepší pro Vaše pole!

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

polopozdní

střední

středně vysoká

vysoká

výborná
Mrazuvzdornost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

Ranost

 Přednosti

velmi vysoký výnos, vysoká mrazuvzdornost, odolnost proti 
rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné

Zdroj: BSA 2018
Komplex agrotechnických vlastností
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ANJA KWS Meridian KWS Kosmos

Doporučení
Díky střední výšce rostlin  
s dobrou odolností poléhání 
a stabilitou klasu je obvykle 
dostačující jedno ošetření 
morforegulátorem (EC 31–32 
např. Moddus 0,4–0,8 l/ha) 
i fungicidem (EC 39–49). 
Pouze při silném infekčním 
tlaku chorob lze použít dvojí 
ošetření (EC 32 a 45).

Anja
Bavorská formule 1!

• šestiřadý, krmný ječmen se spolehlivým, vysokým výnosem

• odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, vyniká vysokou 
mrazuvzdorností

• výsevek 300–330 zrn/m2 (při pozdnějších výsevech 330–380 zrn/m2)

• výnos je tvořen vysokou produktivitou klasu a středním počtem  
plodných stébel

• střední výška stébla s velmi dobrou odolností poléhání

• velmi dobrý zdravotní stav, obzvlášť odolnost vůči padlí, Rhynchosporiu  
a rzi ječné jsou na vysoké úrovni

• kombinace vysokého výnosu, vysokého podílu předního zrna a skvělých 
pěstitelských vlastností

•  vysoká odolnost vůči lámavosti stébla

Šestiřadý ječmen ANJA nabízí 
špičkový výnos podpořený  
nejlepšími agronomickými  
vlastnostmi jako je vynikající 
přezimování, nízká náchylnost 
poléhání a minimální lámavost 
klasu. Unikátní je i zdravotní stav, 
zejména vysoká odolnost vůči 
padlí, rzi ječné a Rhynchosporiu. 
Anja je klasifikována jako  
rezistentní k virové mozaice  
ječmene (BaYMV).

Komplex agrotechnických vlastností   
(BSA, 2017, bodové hodnocení) 1 bod ... minimum

  9 bodů ... maximum

poléhání (odolnost)
mrazuvzdornost (odolnost)
Výnos intenzita II
Výnos intenzita I

Rhynchosporium (odolnost)
listové skvrnitosti (odolnost)
padlí (odolnost)
lámavost stébla (odolnost)

rez ječná (odolnost)

výborná

střední

střední

střední

polopozdní

Je
čm

en
 o

zi
m

ý

še
st

iř
a

d
ý

výnos odolnost vůči chorobám

ANJA ++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ ++

SONNENGOLD +++ +++ - ++ ++ ++ ++ +++ ++

n
e

o
še

tř
e

n
á 

va
ri

a
n

ta

o
še

tř
e

n
á 

va
ri

a
n

ta

m
ra

zu
vz

d
o

rn
o

st
 

p
o

lé
h

á
n

í 

lá
m

a
vo

st
 

st
é

b
la

 

p
a

d
lí

li
st

o
vé

 
sk

vr
n

it
o

st
i

R
h

yn
ch

o
sp

o
ri

u
m

re
z 

je
čn

á 

NOVINKA
2018

20 21



• hybridní odrůda s excelentním výnosem zrna

• kompenzační typ, který se vyrovná se všemi stanovišti

• vynikající přezimování

• velmi dobrý zdravotní stav (zejména nízká náchylnost k napadení  
padlím a rzí pšeničnou)

• vysoká odolnost vůči napadení námelem

• stabilní pádové číslo

• velmi vysoká HTZ, výnos tvoří zejména produktivitou klasu

Zřetelně větší průměr stébla, výrazně silnější stěna stébla,  
více cévních svazků

vyšší procento ligninu

vyšší tvorba chlorofylu          

kontrolní hybrid                   HELLTOP                 

Stabilita stébla je zajištěna díky speciální buněčné struktuře:

100 µm 100 µm

 kontrolní hybrid  kontrolní hybridHELLTOP HELLTOP 
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Doporučení
S ohledem na velmi dobrý 
zdravotní stav je nadstandardní 
fungicidní ošetření nutné jen při 
lokálním silném tlaku patogenů. 
Ošetření morforegulátorem 
v růstové fázi EC 30-32 
(0,5–0,8 l/ha Cycocel 720 
+ 0,2–0,25 l/ha Moddus). 
Na těžších půdách navíc  
 0,7 l/ha (EC 39) až 0,5 l/ha 
(EC 49) Cerone 660.

Zrnové žito se skvělým výnosem

Brandie        

 Agronomické přednosti

velmi vysoký výnos zrna, vysoká HTZ a vynikající  
zdravotní stav

H

Komplex agrotechnických vlastností
Zdroj: Nordic Seed 2016, SRN 

poléhánípadlí námelrez žitnáRhynchosporium

0 5 10 15 20 25 30 35

Helltop

BRANDIE

Brasetto

KWS Bono

SU Mephisto

SU Performer

SU Santini

Helltop      
Vynikající výnos a odolnost poléhání

• velmi vysoká odolnost vůči poléhání a lámavosti klasu    

• vysoký až velmi vysoký výnos zrna i hmoty

• vynikající přezimování

• excelentní zdravotní stav listu

• velmi vysoká HTZ

• střední hustota porostu, výnos tvoří produktivitou klasu

• rostliny jsou vysoké, s velmi pevným stéblem

• stéblo je zesílené, vyztužené ligninem, zároveň obsahuje více cévních 
svazků a chlorofylu

• zrno světlé barvy

• odolnost poléhání, nízká potřeba morforegulátoru    
(zvýšená reakce na vyšší dávky moforegulátoru)

• pěstování na zrno, senáž nebo siláž

Helltop poskytuje vysoké  
a stabilní výnosy. Zrno vyniká 
velikostí a velmi vysokou HTZ. 
Zároveň dosahuje velmi vyso-
kých výnosů kvalitní nadzemní 
hmoty a je proto také ideální 
pro bioplynové stanice. Díky 
bezkonkurenční odolnosti po-
léhání je pěstování na siláž kva-
litativně a ekonomicky výhodné.

H

Doporučení
Doporučujeme zasít 2 VJ/ha.  
Pokud bude zajištěna izolační 
vzdálenost cca 1 km od jiného 
porostu žita, sklizená zrna 
mají světlou barvu. Sklizeň na 
siláž obvykle probíhá v první 
polovině června.

MrazuvzdornostMrazuvzdornost

HTZHTZ

Odnožovací schopnostOdnožovací schopnost

Výška rostlinyVýška rostliny

RanostRanost

1000 x1000 x

výborná

velmi vysoká

střední (výnos tvoří
produktivitou klasu)

vysoká

poloraná  
až polopozdní

výborná

velmi vysoká

střední

střední

poloraná 
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Mrazuvzdornost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

 Agronomické přednosti

velmi vysoký výnos, odolnost poléhání,  
mrazuvzdornost

Ranost

Doporučení
Doporučujeme zasít 2 VJ/ha. 
Pokud bude zajištěna izolační 
vzdálenost cca 1 km od jiného 
porostu žita, sklizená zrna  
mají světlou barvu. Sklizeň  
na siláž obvykle probíhá 
v první polovině června.

• nejvyšší výnos v registracích v SRN i ČR

• nejvyšší výnos v SDO 2014-17 

• nejvyšší odolnost poléhání 

• polopozdní zrnové tritikale velmi vhodné pro krmné účely  
(nízká kumulace mykotoxinů)

• rostliny nízké, pšeničného typu, odolné proti poléhání (8 bodů)

• velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost proti napadení rzí plevovou

• číslo poklesu a objemová hmotnost vysoké, obsah NL středně vysoký, podíl 
předního zrna středně vysoký

• předností je také velmi vysoká mrazuvzdornost

nejvyšší  
v sortimentu

42 g

střední

nízká

polopozdní

Oblíbená odrůda!
I po mnoha letech na trhu 

jedno z nejpěstovanějších žit 

v ČR!

Výnos zrna (%), SDO 2014-17
Zdroj: ÚKZÚZ

70

Cedrico Cappricia Claudius Agostino Tulus Securo

80

90

100

110

ošetřeno

neošetřeno

13
12 15

14
13

9

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

1000 x

Cedrico 8

Cappricia 7

Agostino 7

Claudius 6

Tulus 7

Securo 5

Cedrico
Vítěz českých i německých registrací!

NOVINKA
2018
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Herakles      
Skvělý výkon za rozumnou cenu!

• ozimé žito typu syntetická populace

• robustní rostliny s mohutným kořenovým systémem

• odrůda tolerantní ke stresovým podmínkám

• vynikající přezimování

• velmi dobrá odolnost napadení padlím travním

• stabilní a vysoké pádové číslo je předpokladem pro potravinářské využití

• střední hustota porostu

• podstatně nižší náklady na osivo v porovnání s klasickými populačními 
odrůdami a hybridy

• vysoká stabilita pádového čísla

• pěstování na zrno, senáž nebo siláž

• ve srovnání s populacemi o 5–10 % vyšší výnos zrna

• možnost pěstování na GPS i na erozně ohrožených pozemcích

„Herakles pěstujeme do bioplynky. Porost sklízíme podle sušiny, obvykle v mléčné 
zralosti a i proto se dá Herakles bez újmy pěstovat po sobě. Nedochází ani k přenosu 
chorob. Herakles dává stabilní výnos na chudších půdách a dá se dělat nízkonáklado-
vě. Sejeme co nejdřív, v průměru 90 kg/ha. Setí déle než ve druhé dekádě září snižuje 
počet odnoží, na jaře už neodnožuje. Herbicid aplikujeme na podzim, na jaře potom 
morforegulátory Moddus nebo Medax Top. Celková dávka dusíku 130 kg/ha, na pod-
zim nehnojíme.“

Ing. Pavel Felcman,  
ZD Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou)
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Doporučení
Vzhledem k robustnosti
rostlin doporučujeme výsevek 
v rozmezí pouhých 80 až 100 
kg/ha, což znamená výraznou 
úsporu na osivu. Sklizeň 
na siláž probíhá přibližně 
v první polovině června. Sklizeň  
na zrno v obvyklém termímu.

výborná

vyšší

středně vysoká

vysoká

poloraná  
až polopozdní

Herakles je určen ke skliz-
ni na zrno, ale lze ho sklízet 
i na senáž/siláž. Výhody 
pěstování žita na siláž spočívají 
ve stabilitě a jistotě výnosu, 
v nízkých nárocích na stano-
viště, jednoduché pěstební 
technologii a nízké nákladovosti. 
Porosty doporučujeme  
sklidit při sušině max. 36–38  % 
a v ideálním případě při  
mléčně-voskové zralosti zrna. 

 Přednosti

nízký výsevek do 100 kg/ha, vysoký výnos  
zrna i hmoty, nízké nároky

Doporučení
CEDRICO vyniká velmi dobrým 
zdravotním stavem, díky 
kterému snáší setí po kukuřici. 
Vzhledem k obvykle vyšší 
hustotě porostu doporučujeme 
sledovat výskyt padlí travního. 
Podle zkušeností z Německa 
dobře zvládá setí do lehčích půd 
nebo setí ve vyšších polohách, 
stejně jako sušší oblasti a pozdní 
výsevy. 

Odolnost poléhání
Zdroj: ÚKZÚZ 2014-17

Cedrico je nejlépe hodnocená 
odrůda v odolnosti poléhání.



Tip:
Po sklizni Tendru PZO  
na siláž lze pozemek využít  
k výsevu další plodiny  
na GPS využití. Spolehlivě 
funguje letní tritikale Team 
PZO, které není citlivé na 
délku dne a nemá vysoké 
nároky na půdní vláhu.
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Team PZO lze sít i jako přesívku
v listopadu. Má minimální 
jarovizační požadavky, na 
jaře velmi rychle obnovuje 
vegetativní růst, výborně využije 
předjarní vláhu pro tvorbu 
nadzemní hmoty a poskytuje 
vyšší a časnější sklizeň proti 
jařinám.
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Doporučení
Tender PZO je možné sít od 
konce září do začátku listopadu  
při výsevku 250–280 zrn/m2.  
Při pozdních výsevech až 350 
zrn/m2. Hnojení dusíkem: 
120-170 Kg/ha v dělené dávce 
(odnožování cca 50 kg/ha  
a sloupkování cca 90 kg/ha). 
 V době objevení 1. až 2. kolénka 
0,3-0,5 l Modussu/ha. Pro Tender 
PZO je typický pozdnější start  
a začátek sloupkování.

Tender PZO
Titán mezi GPS-obilninamiTr
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le
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zi
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Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

Odnožovací schopnost

výborná

střední

středně vysoká  
až vysoká

poloraná 

• nejvýnosnější ozimé GPS-tritikale (35-40 t/ha), nástupce odrůdy Balu PZO

• bujně rostoucí odrůda s neočekávaně objemnou rostlinnou hmotou

• nízkonákladové pěstování díky vynikajícímu zdravotnímu stavu a excelentní 
odolnosti poléhání

• vysoká flexibilita v termínu výsevu – velmi dobrá tolerance k pozdním 
výsevům

• ideální pro bioplynové stanice 

• vhodné i na lehké a písčité půdy

Tender PZO je v současné době nejvýnosnější ozimé tritikale na GPS 
využití. Dosahuje výnosů suché hmoty z hektaru, které nemají konkurenci.  
V oficiálních registračních pokusech v Německu je naprostou jedničkou  
s ojedinělým hodnocením 8/8 bodů. Raností a výbornou odolností  
k chorobám boduje nejen v pokusech ale i v praxi.

Tender PZO –  
Agronomické  
vlastnosti
Zdroj: Beschreibende  

Sortenliste 2018,  

Bundessortenamt, SRN

Balu PZO 9 5 5 4 3 5 3 6

Borowik 8 9 8 6 5 7 6

Cosinus 7 8 6 6 6 7 7 6

HYT Max 8 7 8 4 3 6 7

Massimo 7 7 3 6 6 8 5 5

Rescue PZO 9 6 7 6 6 8 8 6

Ruglatt 6 7 7 6 8 8 8 6

TENDER PZO 7 8 8 7 5 8 8 8

Trimasso 9 8 8 7 7 7 8 7

Trimmer 7 8 3 6 3 3

Tulus 6 6 6 7 6 4
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odolnost vůči chorobám

Team PZO

Výška rostliny

Odnožovací schopnost

Ranost

Mrazuvzdornost

Letní výsev na GPS!

přesívka

střední

vysoká (95 cm)

poloraná  
až polopozdní

• univerzální tritikale určené na sklizeň nadzemní hmoty,  
při jarním výsevu i na zrno

• vhodné zejména na výsev po sklizni ozimé GPS (při výsevu v červnu sklizeň 
v září až polovině října - cca 18 t čerstvé hmoty/ha)

• velmi dobře vychází také při pozdně podzimním výsevu jako přesívka, 
sklizeň následně v červnu (cca 25 t čerstvé hmoty/ha)

• vysoké rostliny s velmi dobrou odolností 
poléhání

• velmi dobý zdravotní stav, zejména  
velmi dobrá odolnost rzem

• v SRN úředně registrovaná odrůda 
jarního tritikale na GPS sklizeň

• možný i klasický jarní výsev na zrno  
i hmotu
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Doporučení
Team PZO je jedinečná  
odrůda, která je vhodná  
pro výsev v květnu/ červnu  
po sklizni ozimé GPS. 
Doporučujeme insekticidní 
ochranu a aplikaci  
morforegulátoru. Fungicid  
podle aktuálního napadení. 
Výsevek cca 400 zrn na m2.





Doporučení
xxxxxxxxxx

www.vpagro.cz
VP AGRO, spol. s r.o., Kněževes, 252 68 Středokluky 

 tel.: 220 950 093, fax: 220 950 350

www.vpagro.cz

Ing. Petr Shejbal – 603 861 007 – vedoucí oddělení osiv obilnin a řepek

Luboš Prokop – 603 861 048 – západní Čechy

Ing. Karel Sýkora, PhD. – 602 290 200 – západní Čechy

Radek Prošek – 603 861 018 – severozápadní Čechy

Ing. Kateřina Pešulová – 731 413 575 – severní a střední Čechy

Ing. Jakub Řičař – 734 353 439 – severní a střední Čechy

Ing. Jaroslav Šuk, CSc. – 603 861 063 – střední Čechy

Ing. Luďka Kernerová – 603 861 014 – střední a východní Čechy   

Ing. Milan Prokop – 603 861 061 – východní Čechy

Jaroslav Giba – 603 861 050 – střední a východní Čechy

Zdeněk Pospíšil – 603 861 028 – jižní a střední Čechy

Ing. Vladimír Jiskra – 737 284 183 – střední Čechy

Ing. Jaroslav Žid – 731 607 745 – jižní Čechy

Ing. Hana Jerzová – 702 056 104 – jižní Čechy

Jiří Stejskal – 739 505 691 – Vysočina

Jaroslav Jančík – 725 826 476 – Vysočina

Ing. Josef Král – 603 861 049 – střední Čechy a jižní Morava

Libor Stiller – 603 861 024 – severní Morava

Ing. Dagmar Janotová – 731 413 566 – střední Morava 

Ing. Šárka Tvrdoňová – 734 360 534 – střední Morava

Ing. Pavel Stehlík – 603 861 053 – Morava

Ing. Marcela Shejbalová – 734 424 254 – Česká republika

Prodejní a poradenský tým:

Logistika osiv: Ing. Šárka Kaftanová - 734 236 533, skaftanova@vpagro.cz                


