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Výška rostlin a jejich náchylnost k poléhání
Zdroj: BSA Německo 2018

výška rostlin

náchylnost k poléhání

„RGT Reform je velmi plastický a to 
jak v  termínu setí, tak ve výběru 
stanoviště. Osobně doporuču-
ji jako optimální termín výsevu 
druhou polovinu agrotechnic-
-ké lhůty. Velice dobře si stojí  
i v  pozdních výsevech a to i po  
kukuřicích pěstovaných na GPS 
či zrno. Z  našich polních pokusů 
jasně vyplývá, že i v  termínech 
daleko po 20. 10. dosahuje srov-
natelných výnosů i kvality. Jako 
ideální se jeví výsevky mezi 2,7 
– 3,6 MKS/ha (při optimálním 
termínu setí). Pokud bych chtěl 

vytipovat jasně nevhodný pozemek, tak bych určitě RGT Reform ne-
pěstoval na velmi výsušných půdách. Zde může docházet, zvláště  
v  suchých letech v  období před a po vymetání, k růstovému deficitu a zby-
tečně tím snižujeme výnosový potenciál této odrůdy. Obrovskou výhodou 
této ozimé pšenice je fakt, že má velice dobrý zdravotní stav a „nepropadá“  
v  žádném ze sledovaných znaků a to od začátku odnožování (paty stébel) až 
po dozrávání (rzi, růžovění klasů). Základním parametrem je výnos, zdravotní 
stav a bezproblémové přezimování.“
 

Suverénní  
výkon  

za každého   
počasí!
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RGT REFORM = evropský Bestseller!
RGT Reform = č. 1
RGT Reform v prodeji

výborná48 gvelmi dobrástřední až nižšípolopozdní  
až pozdní

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

Vynikající výsledky po celé ČR (2018)

RGT Reform
Pšenice, která dobývá Evropu! 
• super stabilní pádové číslo (BSA hodnocení 9+ b.)
• vynikající zdravotní stav listové plochy i klasu (vysoká odolnost fuzáriím)
• velmi dobrá odolnost k poléhání a výborná mrazuvzdornost

RGT Reform je hvězdou v rámci celé Evropy. Již druhým  
rokem je na pozici lídra v ČR. V Německu je jedničkou  
neuvěřitelných 5 let. 
Bezkonkurenční úspěch je důsledkem unikátního spojení 
všech podstatných pěstitelských vlastností, jako je skvělý vý-
nos, A kvalita, vynikající zdravotní stav a výborná mrazuvzdor-
nost. Jedná se o výjimečnou kombinaci genů, která nemá  
obdoby. Navíc výborně zvládá pozdní výsevy.

Jednička v ČR a SRN!

E

výborná  46 gstřednístřednístředně raná  
až polopozdní

Německá   
kombinace   
kvality   

a výnosu!

RGT Ponticus

RGT Ponticus je jedinečná elitní pšenice nejen s velmi vysokým
a stabilním číslem poklesu, ale současně i s velmi vysokou 
úrovní dusíkatých látek. Spolehlivost výnosu, agrotechnic- 
kých vlastností a kvality předurčuje odrůdu k pěstování na  

Nejpěstovanější E pšenice v Německu
• superkombinace vysokého výnosu a obsahu N-látek
• velmi vysoké a stabilní pádové číslo
• vynikající mrazuvzdornost a špičková odolnost k poléhání

velkých plochách. RGT Ponticus je mimořádně kladně hodnocen 
v odolnosti k poléhání. Snížená potřeba morforegulace společně  
s vynikajícím zdravotním stavem představují úspory nákladů 
při pěstování. Výborně se vyrovnával se suchými podmínkami 
v předchozích dvou letech.

Německá E pšenice č.1!

Už 5 let lídr v Německu! Jednička také v ČR!

Výnos tvoří

hustotou porostu
+ HTZ

hustotou porostu
+ HTZ



pořadí výnos (t/ha) zadavatel technologie

1. RGT SACRAMENTO 12,13 RAGT Czech 

2. RGT SACRAMENTO 11,78 TIMAC Agro

3. Viriato 11,69 FMC Agro ČR

4. RGT Reform 11,43 VP AGRO 

5. RGT Reform 11,43 ADAMA CZ 

6. LG Imposanto 11,41 Zetaspol 

7. RGT Reform 11,29 Innvigo Agrar CZ 

8. Frisky 11,21 LIMAGRAIN CEC / BASF

9. RGT Cesario 11,20 RAGT Czech 

10. Viriato 11,20 DOW AgroSciences 
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Přehled dosažených výnosů v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií ZVÚ Kroměříž 2018 (prvních 10 z 62)

A

velmi dobrá47 gvelmi dobránízkáraná

Viriato

Viriato je raná, krátká, osinatá odrůda, která poskytuje  
velmi vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech. Pšenice  
Viriato je schopná si velmi dobře poradit se suššími podmín-
kami a přísušky, vynikajících výnosů ale dosahuje i při intenziv- 
ním pěstování v nejúrodnějších oblastech. Díky osinatosti je  
předurčena k setí i v okolí lesů. Výraznou předností je také  
výborná odolnost k poléhání. Viriato je dobře odnoživá odrůda 
s velmi dobrou mrazuvzdorností a zdravotním stavem, zejména 
listové plochy. Vzhledem ke své ranosti je vhodnou předplodinou 
pro ozimou řepku. 

Raná, osinatá pšenice s výbornou odolností k poléhání 
• stabilní a vysoká objemová hmotnost (E) a pádové číslo (E)
• špičkový výnos ve všech výrobních oblastech 
• ideální předplodina pro řepku

Jednoduše   
geniální!

Nestačíme vyrábět osivo - každým rokem je veškerá  
produkce Viriata vyprodána!
  

Graf prodejů v ČR
ha množitelských ploch
t certifikovaného osiva
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hustotou porostu
+ HTZ

B/C

Zasype vaše 
sklady!

RGT Sacramento

Osinatá pšenice RGT  Sacramento ukončila české registrační 
zkoušky v roce 2016 s historicky nejvyšším výnosem v průměru 
všech výrobních oblastí, ošetřené a neošetřené varianty. Jed-
ná se o odrůdu s jakostí B, pouze v objemu pečiva je hodno-
cena jako C pšenice. Rostliny jsou krátké s vysokou odolností  
k poléhání. Výnos tvoří hustotou porostu. Dosažení potravinář-
ské kvality lze dosáhnout vyšší úrovní N výživy. Excelentních 
výsledků odrůda vloni dosáhla v Mezinárodní soutěži pěsteb-
ních technologiií v Kroměříži.

Nejvýnosnější pšenice v Mezinárodní soutěži technologií 2018!
• mimořádně vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
• kratší rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání
• vítěz SDO a 11 poloprovozních pokusů v ČR 2017

velmi dobrástřední až 
nižší

průměrná43 gpoloraná hustotou porostu
+ HTZ + počtem zrn

„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 do-
sáhnout vysokých vynosů v různých půd-
ních podmínkách, stabilní potravinářskou 
kvalitu a výbornou odolnost poléhání.  
Protože jsme zároveň i množite-
lé, 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.“
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RGT Aktion
Novinka z německého šlechtění!
• velmi vysoký výnos
• prémiová kvalita A+ s vysokým obsahem NL 

Polopozdní novinka ze šlechtění německého RAGT přináší  
spojení důležitých agrotechnických vlastností, které ocení  
každý agronom. 
Prvořadým pozitivem je výborný výnos při vynikající  
potravinářské kvalitě A, přičemž vysoký obsah NL, vysoké  

a stabilní číslo poklesu a Zelenyho test poskytují jistotu kvalitní 
sklizně i během klimaticky nepříznivých ročníků. 
Odrůda je navíc nositelem genu Pch1, který je odpovědný  
za odolnost proti napadení stéblolamem, a proto se hodí  
i na setí po obilní předplodině nebo na pozdnější termíny  
výsevu. Odrůda má excelentní odolnost vůči rzem a navíc  
rezistenci plodomorce plevové. RGT Aktion velmi dobře  
odnožuje a vyniká vysokou odolností poléhání. Výbornou 
odolnost vyzimování potvrdil i během chladových testů VÚRV  
v Ruzyni 2019.

• gen odolnosti Pch1 proti stéblolamu
• vynikající mrazuvzdornost

Kromě odolnosti vůči stéblolamu RGT Aktion vyniká 
velmi nízkou náchylností ke rzi plevové a pšeničné.
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A

vynikající 42 gvelmi dobrástřednípolopozdní

NOVINKA

Chladové testy ve VÚRV Ruzyně 2019 potvrdily vynikající 
mrazuvzdornost RGT Aktionu.

Náchylnost k napadení rzemi, 
BSA 2018

Pšenice s vynikajícím výnosem a perfektním zdravotním stavem
• krátké rostliny s výbornou odolností k poléhání
• výborný zdravotní stav a velmi dobrá mrazuvzdornost
• nejvyšší výnos v SDO 2015–18 v neošetřené variantě

Nejzdravější 
raná pšenice!

RGT Cesario 

RGT Cesario je raná potravinářská pšenice, která dosáhla  
vynikajících výsledků v pokusech SDO v letech 2015 až 2018. 
Vyniká zdravotním stavem, díky kterému dosáhla špičkových 
výsledků zejména v neošetřené variantě. 

Rostliny jsou nízké, s velmi dobrou odolností k poléhání 
a silně nadprůměrnou odolností vůči vyzimování. Výnos je  
tvořen počtem klasů. Pro optimální využití ranosti doporučuje-
me výsev v agrotechnickém termínu.

KVO ŘVO-Morava

ŘVO-Čechy BVO

výbornýšpatný
zdravotní stav

padlí klas

padlí list

braničnatka list

braničnatka klas

běloklasost

fuzárium
 klas

rez pšeničná

rez plevová

Výnos (%), raný sortiment, ÚKZÚZ 2015–2018,
neošetřená varianta

Zdravotní stav, ÚKZÚZ 2015–17
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Čtyři jistoty 
agronoma!



•  Ing. Petr Laml - 602 500 271  •  Ing. Michal Knauer - 602 707 633  (www.ragt.cz)

•  Ing. Petr Shejbal - 603 861 007  •  Ing. Pavel Stehlík - 603 861 053  •  Ing. Karel Sýkora, Ph.D. - 602 290 200   

•  Ing. Marcela Shejbalová - 734 424 254  •  Ing. Jakub Řičař - 734 353 439  

•  Ing. Šárka Tvrdoňová - 734 360 534  •  Jaroslav Jančík - 725 826 476

Odborné poradenství:

RGT Aktion, RGT Cesario, RGT Ponticus, RGT Reform, RGT Sacramento, Viriato

pozdní termín setí RGT Aktion, RGT Ponticus, RGT Reform, RGT Sacramento

setí po kukurici RGT Aktion, RGT Sacramento, RGT Reform

setí po obilnine RGT Aktion, RGT Cesario, RGT Ponticus, RGT Reform, RGT Sacramento, Viriato

setí na horsích půdách RGT Aktion, RGT Ponticus, RGT Sacramento, Viriato

velmi vysoká odolnost poléhání RGT Ponticus, RGT Sacramento, Viriato

vysoká odolnost poléhání RGT Aktion, RGT Cesario, RGT Reform

raná sklizen RGT Cesario, RGT Sacramento, Viriato


