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Zpravodaj pro pěstitele obilnin a řepek

V tomto čísle:

Pro nadcházející sezónu se nabídka sortimen-
tu odrůd řepek VP AGRO doplněním o nejvýkon-
nější hybrid čtyřletého cyklu zkoušení v ÚKZÚZ 
posunula až na samý vrchol pomyslné pyramidy. 

Nezpochybnitelnou výhodou našeho výběru je 
maximální genetická rozmanitost původu odrůd, 
kterou vám nedokáže nabídnout nikdo jiný: RAGT, 
Bayer, Limagrain, Monsanto, Selgen – od všech těch-
to šlechtitelských firem máme v zastoupení odrůdy, 
které velmi úspěšně prošly registračním řízením v ČR 
nebo výtečně absolvují testování v pokusech SPZO, 
případně ČZU. 

ALLISON 
Nejvýkonnější registrovaná odrůda řepky ozimé v 

České republice, to je stručná charakteristika novinky 
v našem portfoliu. Nejvyšších výnosů ALLISON dosáhl 
během zkoušení v ÚKZÚZ v letech 2013-15. Stejnou 
pozici obhájil i v následujícím roce 2016 v pokusech 
ÚKZÚZ SDO. Navíc překonal i všechny novinky, kte-

Nejvýkonnější řepky v České republice
V aktuální nabídce je řepka ozimá od nejvýznamnějších šlechtitelů.

Německá kombinace 
kvality a výnosu 

V nové ozimé pšenici RGT Ponticus se snoubí kvalita, 
výnos, nepoléhavost a mrazuvzdornost.

Odrody pšenice  
ozimnej z dielne RAGT 
na Slovensku 

RGT Rebell sa na jeseň 2016 stala na Slovensku  
najpredávanešou odrodou a predstavuje 1/3 plôch, na 
ktorých sa pestujú odrody RAGT.

Nová ozimá pšenice se 
slibným rodokmenem 

Elitní RGT Premiant vznikl křížením dvou veleúspěš-
ných odrůd Bohemia a Bodyček.

Nejvýnosnější pšenice 
v historii registrací! 

Užitná hodnota novinky RGT Sacramento je dána 
velmi vysokým výnosem ve všech oblastech a odol-
ností proti poléhání.
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Na podzim 2016 byl zaznamenán mimořádně vysoký výskyt mšic. 
VIRUS ŽLOUTENKY VODNICE

Taxonomické zařazení
Virus žloutenky vodnice (TuYV) je taxonomicky za-

řazen do rodu Polerovirus, čeledi Luteovirida. V minu-
losti byl TuYV chybně označován jako virus západní 
žloutenky řepy (Beet western yellows virus, BWYV). 
Změna nastala v roce 2002, kdy na základě podrob-
nějšího studia hostitelského okruhu a molekulárních 
vlastností jednotlivých virových izolátů BWYV byly 
všechny evropské izoláty, které neinfikovaly řepu, re-
klasifikovány jako zcela nový druh, a to virus žloutenky 
vodnice, Turnip yellows virus (TuYV). 

Geografické rozšíření 
Infekce virem žloutenky vodnice byla na evropské 

řepce olejné poprvé popsána v roce 1980. Od polo-
viny 80. let byl TuYV (přesněji řečeno v té době ještě 
„BWYV“) stále častěji detekován nejen v evropských 
zemích, jmenovitě ve Velké Británii (1980, 1985), v Ně-
mecku (1994), Francii (1991), České republice (1992), 
Rakousku (2000) a v Srbsku (2007), ale i v Iránu (2003), 

Sezóna 2016/2017 se kromě konečně stan-
dardního průběhu zimy zapsala do naší paměti 
i extrémním podzimním výskytem mšic. V sacích 
pastech ÚKZÚZ bylo v  týdnu od 10. do 16. 10. 
2016 zachyceno rekordní množství 11 778 mšic. 

Na řepce mšice způsobovaly dokonce přímé ško-
dy sáním. V největší míře se jednalo zejména o mšici 
zelnou (Myzus persicae), která je hlavním vektorem virů 
napadajících řepku olejnou a další brukvovité rostliny. 
Podzimní monitoring poté potvrdil extrémní výskyt 
– až 93,7 % pozitivních vzorků z celkově 836 testova-
ných na přítomnost TuYV (virus žloutenky vodnice).

Do dnešní doby bylo na řepce olejné monitorová-
no 12 rostlinných virů z různých taxonomických rodů, 
které jsou schopné plodinu infikovat a vyvolat one-
mocnění. Mezi viry způsobující ekonomicky nejvý-
znamnější ztráty patří virus žloutenky vodnice (Tur-
nip yellows virus, TuYV), dále virus mozaiky vodnice 
(Turnip mosaic virus, TuMV) a virus mozaiky květáku 
(Cauliflower mosaic virus, CaMV).

Kalamitní výskyt viróz řepky olejky
v USA (1970, 1972) a v Austrálii (2006).

Hostitelský okruh 
TuYV má velmi široký hostitelský okruh. Krom  

řepky olejné a dalších zástupců z čeledi brukvovitých 
infikuje i celou řadu plodin, běžných plevelů a divo-
kých druhů rostlin z přibližně 13 různých rostlinných 
čeledí – např. špenát setý (laskavcovité), ledový salát 
(hvězdnicovité), cizrnu beraní, lupinu bílou, hrách setý 
nebo bob obecný (bobovité), ale i hluchavku nacho-
vou (hluchavkovité), zemědým lékařský (zemědýmo-
vité), mák vlčí (makovité), drchničku rolní (prvosenko-
vité), rozrazil perský i r. rolní (jitrocelovité), violku rolní 
(violkovité), kopřivu žahavku (kopřivovité) nebo lilek 
černý (lilkovité).

Na těchto zemědělských a plevelných hostitel-
ských rostlinách může TuYV přežívat i během zimních 
měsíců a následně se z nich v jarních měsících šířit 
pomocí přenašečů na další plodiny. 

» pokračování na str. 2

ré jsou registrovány pro rok 2017 (Acapulco, Atora,  
DK Exmore, Ermino KWS, INV 1066, Kuga, Marc KWS). 
Celkem to tedy znamená, že Vám v následující sezóně 
exkluzivně nabídneme NEJVÝNOSNĚJŠÍ řepku české-
ho zkoušení v ÚKZÚZ, která má již čtyřleté výsledky  
a lze tedy s jistotou doložit její supervýkonnost, uni-
verzálnost a plasticitu (graf č. 2, str. 3). 

Polopozdní hybrid ALLISON byl zaregistrován na 
základě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky 
pozitivním agrotechnickým vlastnostem. Je středně 
vysoký až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi 
dobrou odolností komplexu houbových chorob a 
velmi dobrou odolností vyzimování. V loňském roce 
dosáhl v ÚKZÚZ i nejvyššího výnosu oleje z hektaru. 
Odrůdu lze v letošním roce vidět v poloprovozních 
pokusech SPZO a ve firemních pokusech společnosti 
VP AGRO. Pokud máte zájem vyzkoušet nejvýkonnější 
materiál v ČR, neváhejte kontaktovat vašeho obchod-
ního zástupce, zdroj osiva je pro letoší zásev v omeze-
ném množství.

RGT DOZZEN
Hybridní odrůda RGT DOZZEN byla v roce 2016 v 

České republice v prodeji druhým rokem. Podzimní 
zásev dosáhl více jak 5 000 ha pěstebních ploch. 
Zájem o odrůdu se vyvíjel stejně jako žně. Čím více 
bylo sklizeno, tím větší zájem o osivo byl. Během léta 
nám přicházela hlášení z poloprovozních pokusů 
SPZO, kde RGT DOZZEN neustále atakoval nejvyšší 
příčky a např. v ZD Čechtice (okr. Benešov) celé pokusy 
vyhrál; 108 % na průměr pokusu. Pozitivní nebyl jen 
ohlas na vysoký výnos, ale i na výraznou odolnost 
poléhání a na mimořádně dobrý zdravotní stav, což 
byl v loňském roce na některých lokalitách velmi vážný 
problém. RGT DOZZEN je MSL hybrid ze společného 
šlechtění firem RAGT a NPZ. Z testů vyplývá, že v 
případě RGT DOZZENU se jedná o velmi komplexní 
hybrid, který má výbornou mrazuvzdornost, nízký 
kompaktní vzrůst, rané dozrávání a jak nám již vloni 
dokázal, bravurně zvládá i nepříznivé počasí během 
žní. V pokusech SPZO navíc dosáhl velmi vysokého 
výnosu oleje.

» pokračování na str. 3
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Symptomy
Symptomy na řepce vyvolané přítomností TuYV 

jsou velice rozmanité. Řada z nich však zůstane zcela 
bez povšimnutí, jelikož jsou lehce zaměnitelné s ná-
sledky různých abiotických stresů, což je častou příči-
nou, že se tento virus zatím dostává do povědomí ze-
mědělců velmi pomalu. Typickými příznaky pro TuYV 
na řepce je žloutnutí, zfialovění či zčervenání listového 
pletiva mezi žilnatinami, které může být doprovázeno 
i zakrněním. Rostliny, které jsou infikovány brzy (ještě 
před květem) jsou často bledé a zakrnělé a produkují 
méně květů a semen. Pokud k infekci dojde později, 
jsou symptomy méně zřetelné a vliv na snížení výnosu 
je nižší. Charakter symptomů na listech se liší podle 
stáří infikované rostliny, klimatických podmínek a mezi 
jednotlivými odrůdami. Mnoho infikovaných rostlin 
však po celou dobu vegetace zůstává bez symptomů. 

Přenos a epidemiologie
TuYV není přenosný mechanicky. Nepřenáší se ani 

pomocí semen, jelikož se v hostitelských rostlinách na-
chází pouze ve floému, tedy v cévních svazcích. 

TuYV se přenáší celou řadou druhů mšic, a to per-
zistentním cirkulativním nepropagativním způsobem. 
Tedy jakmile mšice virus jednou nasátím získá, přenáší 
ho pak po celou dobu jejího života, a to i po svléknutí 
kutikuly. Další generace mšic však virus ve svém těle 
nemají, a tedy ho ani nepřenášejí.

Hlavním a nejdůležitějším vektorem viru je mšice 
broskvoňová (Myzus persicae). Dalšími vektory jsou 
např. kyjatka zahradní (Macrosiphum euphorbiae) a 
mšice zelná (Brevicoryne brassicae). Tyto druhy mají ov-
šem znatelně nižší četnost přenosu.

Množství infikovaných mšic se během let na růz-
ných stanovištích liší v závislosti na klimatických pod-
mínkách, které ovlivňují přežívání a plodnost populací, 
a dále na množství a kvalitě zdroje potravy. 

Hlavními faktory ovlivňující přenos TuYV jsou druh 
mšice a konkrétní kmen viru. Důležitou roli hrají i abio-
tické faktory. Např. změny teploty ovlivňují nejen cho-
vání mšic během získávání (akvizice) viru a infikování 
dalších rostlin, ale i hostitelské rostliny, které jsou zdro-
jem potravy pro přenašeče. 

Výskyt TuYV v porostech řepky závisí na letu mšic 
během sezóny, zatímco rozšíření viru je určeno hoj-
ností a pohybem vektorů v samotném porostu. V růz-
ných studiích byl stupeň četnosti TuYV na polích řepky 
velmi různorodý, pohybující se v rozmezí od méně než 
10 až do 85 % nakažených rostlin. Ve Velké Británii se 
průměrná infekce rostlin TuYV v devadesátých letech 
pohybovala mezi 49 až 73 %. Později, v letech 2006-
2007, firma Bayer CropScience monitorovala přítom-
nost viru na neošetřených plodinách řepky od 30 do 
100 %.

Na základě studií bylo prokázáno, že přezimování 
velkého množství mšic v porostu řepky vede k maso-
vému šíření TuYV v následujícím jaře. Obecně může-
me říct, že četnost TuYV v porostu řepky narůstá od 
podzimních měsíců do března a dubna, kdy je viru v 
hostitelských rostlinách nejvíce. 

Stejně jako u všech virů přenášených pomocí hmy-
zích vektorů na severní polokouli hraje průběh zimy 
důležitou roli v šíření a četnosti virů v porostu v jarních 
měsících. Mírné zimy mají za následek snadnější mno-
žení a šíření vektorů TuYV, a tedy i vyšší výskyt virů na 
jaře.

Vliv TuYV na výnos řepky
Vliv TuYV na výnos řepky zatím není zcela objas-

něný, ale jistě závisí na odrůdě řepky a četnosti viru v 
porostu. TuYV infikuje listy, stonek i všechny části še-
šule řepky. Rostliny infikované TuYV mohou být mírně 
zakrslé, mají redukovanou listovou plochu a vytváří 
menší množství prvních větví na stonku. Infikované 
rostliny vytváří méně semen v šešuli, semena jsou těž-
ší a větší než semena ze zdravých rostlin. 

Výsledky jednotlivých evropských i mimoevrop-
ských studií jsou různorodé.

Britský výzkum porovnával výnosy z pokusných 
polí se zcela infikovanou (100 % infikovaných rostlin) 
a velmi málo infikovanou (18 % infikovaných rostlin) 
řepkou. Výnos semen byl u zcela zamořených rostlin 
o 10 % nižší a jejich olejnatost klesla zhruba o 13,4 %, 
což odpovídá snížení výnosu přibližně o 0,3 t/ha. Další 
studie zaznamenala výnosové ztráty pohybující se od 
11 do 26 %, v některých letech snížení olejnatosti až o 

Na podzim 2016 byl zaznamenán mimořádně vysoký výskyt mšic. 

2 % a zvýšení obsahu glukosinolátů až o 14 %. Ztráty 
na výnosech byly navíc podtrhovány směsnou infek-
cí s virem mozaiky květáku (Cauliflower mosaic virus 
CaMV) i s dalšími virovými patogeny.

Němci ve studii z 90. let uvádí, že produkce osiva u 
jednotlivých infikovaných odrůd může být snížena o 
40 až 50 %, a to i když na rostlinách nejsou příznaky vi-
rózy vůbec zřetelné. U komerčně pěstovaných odrůd s 
mírou infekce 90 - 100 % byl zaznamenán nižší výnos 
semen v porovnání se zdravými rostlinami a to zhruba 
o 12 až 34 %. 

V Austrálii dosahovaly ztráty na výnosech u zcela 
infikovaných rostlin dokonce až 46 %. Vysoké ztráty 
byly způsobeny menším množstvím semen s 3% ztrá-
tou olejnatosti a zvýšením obsahu kyseliny erukové. 
Na základě těchto pokusů bylo odhadnuto, že nárůst 
četnosti virů o jedno procento může znamenat ztrátu 
na výnosech až o 6 až 12 kg/ha.

Výzkum tedy jasně naznačuje, že přítomnost TuYV 
podstatně snižuje výnos řepky, což může být jeden z 
hlavních důvodů, proč tato plodina zatím nedosáhla 
svého plného genetického výnosového potenciálu. 
V letech s mírnou zimou a vysokou podzimní letovou 
aktivitou mšic se možná i v Evropě projeví podobné 
ztráty jako v Austrálii. Odhady ztrát indikují, že kdyby 
existovala účinná ochrana proti TuYV, průměrné výno-
sy řepky by se mohly zvýšit na 4,4 až 6 t/ha.

Ochrana
Použití pesticidů proti hmyzím vektorům je běž-

nou praxí využívanou po celém světě, a tedy i klíčovou 
strategií ke snížení dopadu TuYV na výnos řepky. 

Již prvotní pokusy s insekticidy během 80. let mi-
nulého století potvrdily potenciál tohoto způsobu 
ochrany. V letech 1985 a 1988 britští vědci potvrdili, že 
ošetření porostu řepky za využití deltamethrinu doká-
že výrazně snížit výskyt TuYV v porostu. 

Další studie potvrdily, že komplexní ochrany řepky 
proti mšicím je dosaženo buď každotýdenní aplikací 
pirimikarbu, anebo jednorázovou aplikací deltame-
thrinu ve fázi dvou pravých listů. Postřik lambda-cy-
halothrin podle studií snižuje výskyt TuYV o 65 - 86 %.

V České republice jsou v současné době schvále-
nými aficidními přípravky pouze pirimikarb, deltame-
thrin a lambda-cyhalothrin. Cílené podzimní postřiky 
proti mšicím jsou pro ochranu řepky nezbytné a je 
nutné je provést ihned po prvních nálezech škůdce 
v porostu. V mnohých případech je ovšem ochrana 
povolenými přípravky nedostatečná, což potvrdila i 
podzimní kalamitní situace. Situaci komplikuje i fakt, 
že mšice se povětšinu čas zdržují na rubu listů, kde 
kontaktní přípravky neúčinkují.

Široké používání pesticidů je vždy spojené s ne-
bezpečím vzniku rezistence škůdců, která se během 
let vyvinula i u mšice broskvoňové, proto by mělo být 
střídání přípravků a dodržování doporučených dávek 
běžnou praxí při používání insekticidů. 

Kalamitní výskyt viróz řepky olejky
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Další možností ochrany řepky představuje moření 
semen. Využívání mořících insekticidů imidaklopridu, 
klothianidinu a thiamethoxamu se provádělo u cukro-
vé řepy a tato opatření byla pro její pěstování za úče-
lem ochrany proti virům žloutenky zcela převratná. Od 
roku 2008 bylo uskutečněno i několik pokusů zaměře-
ných na moření semen řepky za využití klothianindinu. 
Ošetření osiva tímto mořidlem představovalo slibnou 
ochranu plodin proti infekci TuYV, ale jen během pod-
zimu, než nastala studená zima. Toto opatření však 
nemělo dobré výsledky v letech s mírnými zimami, 
jelikož již během zimy či v brzkém jaře docházelo k 
reinfekci porostu. Nárůst výnosu u ošetřených rostlin 
se pohyboval od 2 % (pokud bylo infikovaných rost-
lin málo) až po 30 % v sezónách s vysokým výskytem 
virů. V Austrálii se pro ošetření osiva proti infekci TuYV 
využíval imidakloprid. Při jeho aplikaci se výnos zvýšil 
o 84-88 %.

Využití ošetření osiva se jevilo jako velmi slibný 
způsob integrované ochrany. Nicméně od roku 2014 
nejsou v České republice zmiňovaná neonikotinoidní 
mořidla povolena.

V Německu byly za účelem odhalení přirozené rezi-
stence řepky olejné vůči TuYV realizovány polní a skle-
níkové pokusy zahrnující více jak 650 genotypů odrůd 
jarní a ozimé řepky. Všechny zkoušené druhy byly vůči 
infekci TuYV citlivé až na jedinou výjimku, kterou před-
stavovala řepka R54. Tato linie byla následně zkřížena 
s třemi různými citlivými odrůdami a další jejich ge-
nerace byly podrobeny testům na citlivost vůči TuYV. 
Z výsledku vyplynulo, že 15 testovaných rostlin bylo 
kompletně viru-prostých, zatímco zbytek rostlin byl 
infikovaný, což prokázalo, že se tato rezistence dědí. 

Tento úspěšný přenos genu rezistence do citlivých 
odrůd řepky prokázal, že takovýto způsob ochrany 
řepky olejné proti TuYV infekci existuje. Začlenění to-
hoto genu rezistence do genomu současných odrůd 
byl jasný šlechtitelský cíl, který byl v posledních letech 
úspěšně realizován. Nicméně je nezbytné, aby dochá-
zelo k dalšímu podrobné průzkumu v rámci celosvě-
tové sbírky všech odrůd řepky olejné a byly odhaleny 
i další možné zdroje rezistence vůči TuYV, které budou 
schopné tuto genetickou vlastnost ve šlechtění udr-
žet.

Využívání transgenních rostlin by mohlo být alter-
nativou v ochraně řepky proti virózám. Užití rezistence 
získané ze samotného patogena u čeledi Luteoviridae 
je v současnosti velmi podrobně studováno a může 
být dobrým příkladem pro získání imunity právě tímto 
způsobem. V nedávných studiích byla také odhalena 
rezistence získaná z Beet mild yellowing virus (BMYV). 
Jelikož je BMYV velmi podobný TuYV, mohly by být zís-
kané informace použity i pro pěstitele řepky.

VIRUS MOZAIKY VODNICE

Taxonomické zařazení
Virus mozaiky vodnice (Turnip mosaic virus, TuMV) 

je taxonomicky zařazen do rodu Potyvirus, čeledi  

Potyviridae. Ve starší literatuře se můžeme setkat s řa-
dou označení tohoto viru, které se již dnes nepoužíva-
jí, např. Brassica virus 1, Turnip virus 1, Crucifer mosaic 
virus a další. 

Geografické rozšíření 
TuMV je pravděpodobně nejrozšířenějším a nej-

významnějším virem infikujícím jak zemědělské, tak i 
okrasné plodiny z čeledi Brassicaceae. Jeho přítomnost 
byla potvrzena jak v zemích mírného podnebného 
pásu Afriky, Evropy, Asie, Oceánie, Severní a Jižní Ame-
riky, tak i v tropických regionech těchto kontinentů.

Hostitelský okruh 
V rámci rodu Potyvirus je TuMV patogen s nejširším 

spektrem hostitelů. Virus byl izolován z širokého okru-
hu zemědělských i okrasných rostlin. Je prokázáno, že 
dokáže infikovat více než 318 dvouděložných druhů 
ze 43 čeledí, zahrnujících Asteraceae, Brassicaceae, Che-
nopodiaceae, Fabaceae a Caryophyllaceae a byl deteko-
ván dokonce i na jednoděložných rostlinách.

Virus vyvolává závažná onemocnění u zástupců 
rodu Brassica, jmenovitě právě u řepky olejky, dále u 
tuřínu, vodnice, čínského zelí, hlávkového zelí, růžičko-
vé kapusty, květáku a kedlubny. Způsobuje však po-
škození i na dalších plodinách a okrasných rostlinách, 
jako jsou např. ředkvičky, salát, čekanka, křen, hrách, 
rebarbora, cuketa a statice. 

Symptomy
Symptomy vyvolané přítomností TuMV na řepce 

jsou velmi variabilní, přítomnost viru se ovšem nemusí 
na rostlině vůbec symptomaticky projevit. Mohou se 
objevovat příznaky mozaiky či chlorotické skvrnitosti 
na listech doprovázené nekrózami. Někdy jsou celé 
rostliny zakrnělé. Symptomatologie TuMV závisí na in-
terakci mezi hostitelem, různými kmeny studovaného 
viru a přírodními podmínkami. Obecně lze říct, že exis-
tuje úzká spojitost mezi intenzitou symptomů a množ-
stvím viru v hostiteli. Velký vliv na tvorbu příznaků u 
rostlin může hrát i stáří samotné rostliny či možná pří-
tomnost směsné infekce s dalšími virovými patogeny. 

Přenos a epidemiologie
TuMV je přenášen neperzistentně, a to zhruba 89 

druhy mšic, včetně mšice broskvoňové a mšice zelné. 
Efektivita přenosu opět závisí na interakci mezi hosti-
telskou rostlinou a konkrétním druhem mšice. Aktivitu 
mšic ovlivňují klimatické podmínky, což se samozřej-
mě odráží na šíření viru. Např. v Kanadě bylo pozorová-
no, že mírné zimy následované suchým a teplým jarem 
ulehčovaly mšicím přenos TuMV v letních měsících. 
Naopak studené, vlhké a větrné léto obvykle ztížilo 
pohyb mšicím, což následně snížilo a zpozdilo šíření 
patogena. Podobné výsledky zaznamenali i virologo-
vé v Československu, kdy nejvyšší četnost infekcí virem 
mozaiky vodnice byla monitorována v oblastech, kde 
byla zaznamenána nejvyšší průměrná teplota a nej-
nižší průměrné srážky. Přenos viru ovlivňuje i vývojové 
stádium hostitele. Jakmile je na poli primární infekce 
TuMV, virus se šíří relativně rychle z rostliny na rostlinu.  

Vliv TuYV na výnos řepky
Přímý vliv TuMV na výnos řepky olejné není do 

dnešní doby podrobně popsán. V minulosti byly mno-
hokrát pozorovány fyziologické rozdíly mezi infikova-
nými a zdravými rostlinami řepky, avšak do jaké míry 
je za tento stav zodpovědný samotný TuMV, zůstává 
zatím nezodpovězenou otázkou.

Ochrana
Insekticidy zaměřené proti mšicím přenášejícím 

viry z plodiny na plodinu jsou využívány, avšak díky 
neperzistentnímu způsobu přenosu TuMV není tento 
způsob ochrany u tohoto patogena zcela efektivní. 
Většina insekticidů totiž mšici nezabije ihned, ale až 
po delší době a tím jí umožní přenést virus z rostliny 
na rostlinu i během zkusných vpichů, které v případě 
tohoto způsobu přenosu pro šíření viru zcela posta-
čují. Existují dokonce i příklady, kdy využití insekticidů 
četnost virů v porostu zvyšuje, což je vysvětleno tím, 
že po aplikaci chemických přípravků mšice zvyšují po-
čet zkusných vpichů a jejich přemisťování z hostitele 
na hostitele je rychlejší. Navíc je obecně známo, že 
časté využívání širokospektrálních insekticidů má za 
následek i úhyn přirozených nepřátel mšic a zvyšování 
stupně rezistence mšic vůči chemickým přípravkům. 

Do dnešní doby byly publikovány i práce věnova-
né vývoji transgenních rezistentních rostlin vůči TuMV, 
založené jak na nevirových, tak i virových sekvencích. 
V budoucnu bude jistě tento způsob ochrany rostlin 
vůči infekci TuMV udržitelnou alternativou pro pěsto-
vání této olejniny.

Mgr. Veronika Řičařová, Ph.D.
ČZU Praha
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V aktuální nabídce je řepka ozimá od nejvýznamnějších šlechtitelů.

Nejvýkonnější řepky v České republice
» pokračování ze str. 1

RGT TREZZOR
Novinkou ze šlechtění RAGT a NPZ je polopozdní 

MSL hybrid RGT TREZZOR. Předností této odrůdy je 
výborná odolnost vyzimování, vysoká odolnost polé-
hání (ÚKZÚZ 8,3 b.) při střední výšce rostlin, odolnost 
hlízence a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak v tep-
lé, tak v chladné výrobní oblasti. Hybrid byl registrován 
po dvouletém úspěšném testování ve státních zkouš-
kách na Slovensku, dále ve Francii a v Maďarsku. V ČR 
je RGT TREZZOR ve třetím roce Státních odrůdových 
zkoušek (105 % - dvouletý průměr). Během testovací-
ho období prokázal vysokou meziročníkovou stabilitu 
a odolnost suchu.

BONANZA
Hybridní odrůda BONANZA byla zaregistrována 

v ČR v roce 2014 a pochází ze šlechtění společnosti 
RAGT. BONANZA je polopozdní hybrid s velmi rychlým 
počátečním růstem a středně rychlou jarní regenerací. 
Rostliny jsou vysoké, velmi dobře větvící, ale zároveň 
odolné poléhání (ÚKZÚZ 7,8 b.). Mrazuvzdornost je 
vysoká a zdravotní stav velmi dobrý. Odrůda vykazuje 
velmi nízkou citlivost k použití clomazone. Obsah oleje 
i výnos oleje z hektaru je vysoký. Mimořádným poziti-
vem odrůdy je tvorba nadprůměrně velkého a silného 
kůlového kořenu, který je základem vysokých výnosů 

a vysoké tolerance stresovým podmínkám. BONANZA 
je intenzivní typ hybridu, který zhodnocuje zvýšené 
vstupy. Své přednosti potvrdila během loňského roku, 
když na zkušební lokalitě České zemědělské univerzity 
v Červeném Újezdě (okr. Praha-západ) ustála veškeré 
nástrahy povětrnostních podmínek a porazila všech 
46 konkurenčních odrůd výnosem 6,08 t/ha.

DIEGO
DIEGO je liniová odrůda s velkým výnosovým 

potenciálem, který opakovaně potvrdila v polopro-
vozních pokusech SPZO, kde po oba roky zkoušení 
překonávala řadu úspěšných hybridních odrůd v čele 
s Astronomem, DK Explicitem nebo Mercedesem. Na 
lokalitě ZOD Brniště (okr. Česká Lípa) byl DIEGO v loň-
ském roce úplně nejlepší; 109 % na průměr pokusu. 
Jedná se o polopozdní odrůdu, která byla v ČR re-
gistrována v roce 2015. Rostliny jsou středně vysoké, 
s velmi vysokou odolností poléhání (DIEGO 8,4 b., NK 
Morse 7,6 b., Sherlock 5,7 b. ÚKZÚZ). Zdravotní stav 
je velmi dobrý, odolnost hlízence je vysoká, černím 
střední, fómové hnilobě vysoká. Výnos a obsah oleje 
je extrémně vysoký. V loňském roce dosáhl obsahu 
oleje, v pokusech ÚKZÚZ, 50,09 % v sušině semen. Od-
růda má velmi bujný podzimní růst a je nutné použití 
růstových regulátorů, následně je její vývoj zcela bez-
problémový.

RESCATOR
Jedničkou co do prodejů je v naší nabídce již něko-

lik let liniová odrůda RESCATOR, která stále patří mezi 
nejprodávanější odrůdy v ČR. RESCATOR je velmi plas-
tická, nenáročná řepka do všech pěstitelských podmí-
nek. Na horších stanovištích patří vždy k těm nejlepším 
a na výborných dokáže konkurovat i nejvýkonnějším 
hybridům. Není to pouze ročníková záležitost, ale 
dlouhodobý stav, který potvrzuje v provozních pod-
mínkách. K velmi vysokému výkonu přidává RESCA-
TOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností 
a poloviční náklad na osivo oproti odrůdám hybrid-
ním. RESCATOR je charakteristický velmi nízkým kom-
paktním vzrůstem, nadprůměrnou odolností k polé-
hání a velmi bohatým větvením na úrovni hybridních 
odrůd. Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení 
odolnosti hlízence, fomové suché hnilobě, plísni šedé 
a černím), vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 
2012). Výhodou může být pro optimální rozložení žní 
jeho ranost. RESCATOR je typem odrůdy, kterou mů-
žete pěstovat ve všech podmínkách a je vhodný pro 
velkoplošné osevy.

RGT BONZZAI
Pro příznivce polotrpasličích odrůd máme při-

pravenu hybridní polopozdní odrůdu RGT BONZZAI. 
Kromě úspěšné registrace v České republice (2014) 

dosáhla v Seznamu doporučených odrůd 2016 nej-
lepšího výsledku ze zkoušených odrůd daného sorti-
mentu. Jedná se o nízký, nepoléhavý hybrid (ÚKZÚZ 
8,3 b.) s vynikající odolností vyzimování. RGT BONZZAI 
je vhodný do všech výrobních oblastí. 

SILVER
Hybrid ze šlechtění Bayer lze použít ve všech ob-

lastech pěstování, svou vitalitou při vzcházení si pora-
dí i v  obtížných podmínkách. Z testování vyplývá, že 
střední až těžké půdy a intenzivní agrotechnika jsou 
pro Silver výhodou. Větvení a počet nasazených šešulí 
spolu s  jejich délkou je abnormální. V termínu dozrá-
vání patří mezi ranější materiály. Mohutný kořenový 
systém umožňuje v  jarním období výjimečně rych-
le regenerovat a vytvořit mohutný habitus. V  počtu 
nasazených větví a robustnosti získává tato odrůda 
navrch. Stejnoměrné dozrávání je samozřejmostí. Ve 
výsledcích POP SPZO sortiment B 2015/16 obsadil Sil-
ver výborné 3. místo a zařadil se nastálo mezi špičkové 
odrůdy řepky v  ČR.

Většinu výše popsaných odrůd je možné vidět bě-
hem polních dnů SPZO, na mnoha pokusných lokali-
tách České zemědělské univerzity, při polních dnech 
jednotlivých stanic ÚKZÚZ, na největších zeměděl-
ských akcích v ČR a samozřejmě na hlavních polních 
dnech společnosti VP AGRO. 

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

Graf 2. Výnos semen (%), SDO 2014-16, hybridní odrůdy, průměr teplé a chladné oblasti
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Při listování ve výsledcích německých regist-
račních pokusů s ozimou pšenicí nás zaujalo hod-
nocení nově registrované odrůdy v elitní skupině 
s názvem RGT PONTICUS. 

Vysoce klasifikována je jednak potravinářská kvali-
ta E a to zejména vysoké pádové číslo a jeho stabilita, 
kterou pěstitelé ocení hlavně během mokrých žní. 
Zároveň odrůda dosahuje velmi vysokého obsahu 
dusíkatých látek v zrně. Další vlastností, která upoutala 
naši pozornost, byl dosažený výnos v ošetřené i ne-
ošetřené variantě pěstování. Jedná se totiž o odrůdu 
s nejvyšším výnosem v Německu registrovaných elit-
ních pšenic. Vynikající výnos podporují i další agro-
technické vlastnosti, jako je velmi dobrý zdravotní stav 
a vysoká mrazuvzdornost. 

Následně jsme měli šanci si RGT PONTICUS pro-
hlédnout na DLG Feldtage 2016. Na první pohled se 

tato odrůda odlišuje od starších elitních pšenic výškou 
rostlin, protože porost je nižší, než dosahují porosty 
např. odrůd Akteur nebo Genius. Jedinečná je sou-
časně vysoká odolnost vůči poléhání, které doposud 
v německých registracích dosáhlo velmi málo odrůd. 
Proto doporučujeme snížené dávky morforegulace na 
úrovni 0,6 l CCC/ha v plném odnožování (BBCH 25-29) 
plus 0,15-0,3 l CCC/ha na začátku sloupkování (BBCH 
30-31). Nebo lze zmíněné první ošetření vynechat a ve 
fázi BBCH 30-32 aplikovat 0,3 l CCC/ha + 0,1-0,15 l tri-
nexapac-ethylu/ha. Porost vás zaujme zdravým listem 
– vynikající je zejména vysoká odolnost vůči napadení 
padlým travním, rzemi, braničnatkou nebo DTR. Jako 
střední je hodnocena odolnost proti stéblolamu.

 
RGT PONTICUS je středně raná až polopozdní pše-

nice kompenzačního typu, vytvářející střední počet 
odnoží. Doporučený počet klasů se pohybuje na úrov-
ni 700-750 kusů/m2.

Letošní novinka v sortimentu elitních ozimých pšenic RGT PONTICUS.

Německá kombinace kvality a výnosu
Vzhledem k velmi dobré mrazuvzdornosti, vysoké 

odolnosti poléhání, velmi dobrému zdravotnímu sta-
vu a stabilní kvalitě se RGT PONTICUS jeví jako bezpro-
blémová a spolehlivá odrůda.

Vysoký výnos a výše uvedené agrotechnické vlast-
nosti předurčují odrůdu k pěstování na velkých plo-
chách. Snížená potřeba morforegulace a fungicidů 
navíc představují úspory nákladů při pěstování. Mno-
žitelské plochy odrůdy RGT PONTICUS proto razant-
ně narůstají a v roce 2016 se RGT PONTICUS dostal v 
Německu na druhou příčku co do rozšíření. V České 
rebublice jsou založeny první množitelské plochy a 
k dispozici bude startovní množství certifikovaného 
osiva. Proto se v případě zájmu o tuto novinku vyplatí 
včasné objednávky.

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

Graf 1. Výnos semen (%), ÚKZÚZ 2016, liniové odrůdy

Tabulka 1. Porovnání výnosů ve střední Evropě. Zdroj: RAGT, výsledky 
pokusů ČR, SR, PL, SRN a AUT (2015-16)
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Nielen nové odrody pšenice zaujímajú sloven-
ského pestovateľa a agronóma. Možno je ešte 
väčším orieškom vybrať si tú správnu z už pes-
tovaných a praxou overených. Každý rok všetci 
pozorne študujeme ponuku v rôznofarebných 
katalógoch, chodíme na poľné dni a pozorujeme 
rôzne pokusy.

 Stále viac agronómov navštevuje políčka aj mimo 
poľných dní a oficiálnych prezentácií. Pri novinkách 
zisťujú, či je pravda to, čo sa píše v katalógoch, pri 
starších odrodách porovnávajú priebeh vegetácie a 
výsledky so svojimi skúsenosťami. Výsledkom je už 
vekmi overené: dôveruj, ale preveruj. Spoločnosť VP 
AGRO Slovensko v spolupráci so svojimi partnermi 
každoročne zakladá niekoľko pokusov, ktorých cieľom 
je poskytnúť celkový prehľad o tom, ako sa odrody v 
tých ktorých agro-ekologických podmienkach sprá-
vajú. Naším cieľom je prinášať do pestovateľskej praxe 
ako odrody elitné, tak aj kvalitné odrody s vysokým 
úrodovým potenciálom, a tiež také, ktoré sa hodia na 
kŕmne účely.

Již tradiční Mezinárodní soutěž pěstebních 
technologií, jejímž pořadatelem je Zemědělský 
výzkumný ústav v Kroměříži, nabízí i v roce 2017 
rostoucí zájem prezentujích firem. Představení 
svých technologií na ozimé pšenici, případně 
na jarním a ozimém ječmeni s cílem dosažení co 
nejvyššího výnosu v kombinaci s dobrou potravi-
nářskou kvalitou a ekonomikou pěstování, je jistě 
zajímovou konfrotací jednotlivých zadavatelů.

Důležitým faktorem, který o úspěšnosti pěstování 
dokáže významně rozhodnout, je i zvolená odrůda. 
Podíváme-li se do historie uvedené soutěže, tak v 
technologiích ozimé pšenice od roku 2015 jsou nej-
častěji zastoupeny odrůdy firmy RAGT a technologie 
na odrůdách RAGT jednoznačně dle dosažených vý-
nosů dominují této soutěži!

Rok 2015
Při výsevu v roce 2014 bylo vyseto celkem 51 tech-

nologických variant od 25 zadavatelů, 18 x byla použi-
ta odrůda od firmy RAGT. Absolutně nejvyššího výno-
su - 15,1 t/ha - dosáhla technologie ZD Bohuňovice na 
odrůdě RGT Reform. Uvedený výnos je nejvyšší, který 
byl v této soutěži za celou dobu pořádání na ozimé 
pšenici dosažen! Když se podíváme na pořadí dle vý-
nosu jednotlivých technologií, tak v první desítce bylo 
8 technologií na odrůdě RAGT (6x Matchball, 1x RGT 
Reform a 1x Grizzly). Při podrobnější analýze zjistíme, 
že uvedený rok se v technologickém pokuse objevilo 
25 odrůd ozimé pšenice, nejčastěji zastoupené byly 
dvě, Matchball a Tobak. Shodně se objevily v deseti 
technologických variantách. Matchball v nich do-
sáhl o 0,33 t/ha vyššího výnosu než jeho konkurent.  

Z našich superelitných pšeníc si svoje stále miesto 
na poliach našli Federer, Forhand, Brejk a aj Cimrmano-
va raná. Superelitné pšenice zo šľachtenia RAGT sa vy-
značujú veľmi vysokou technologickou akosťou zrna, 
sú schopné udržať vysoké hodnoty požadovaných 
parametrov aj v zhoršených podmienkach. Dosahujú 
vysokú hodnotu čísla poklesu, obsah dusíkatých lá-
tok, sedimentačného testu a objemovej hmotnosti. 
Múka z týchto odrôd je vhodná na zlepšovanie slab-
ších múk. Cimrmanova raná dosahuje najvyššiu kvali-
tu zrna spomedzi odrôd v ponuke spoločnosti. Veľmi 
skoro metá, ale v období dozrievania sa stáva štan-
dardne skorou odrodou.

Medzi vysokoúrodné pšenice s veľmi dobrou po-
travinárskou kvalitou A sa radia okrem iných Match-
ball, Golem, na Slovensku minuloročná novinka RGT 
Rebell a perspektívny RGT Reform. Posledná meno-
vaná odroda, z ktorej boli na jeseň 2016 na Sloven-
sku založené prvé množiteľské plochy, predstavuje 
jedinečnú kombináciu vysokých úrod, veľmi dobrého 
zdravotného stavu, mrazuvzdornosti a odolnosti proti 

Rok 2015 v uvedených technologických pokusech  
patřil odrůdě Matchball.

Rok 2016
Výsledky z roku 2015 způsobily zvýšený zájem o 

odrůdy RAGT, které byly v roce 2016 zastoupeny cel-
kem ve 29 technologiích s ozimou pšenicí. Opět se 
ukázalo, že výběr odrůdy byl zásadním faktorem úspě-
chu v soutěži.

Rok 2017
Také podzimní zásev v roce 2016 se nesl ve zna-

mení početně nejvyššího zastoupení odrůd od firmy 
RAGT, v 68 variantách je 31 x použita odrůda RAGT. V 
nejvyšším počtu jsou zastoupeny 3 osvědčené (RGT 
Refom 15 x, Viriato 6 x a Matchball 5 x). K nim se nově 
vyskytují další dvě výnosové bomby – RGT Sacramen-
to a rané RGT Cesario. Je zde zastoupen také RGT Re-
bell a RGT Gejzír.

Přestože zatím nevíme, jak technologie letos do-
padnou a jaké můžeme očekávat výnosy, něco jiného 
oproti předchozím rokům přeci jenom nastalo. Přišla 
tvrdá, mrazivá zima, na Kroměřížsku zpočátku bez, 
později s velmi mírnou sněhovou pokrývkou, přičemž 
přízemní holomrazy zde v lednu dosahovaly i -18 °C. 
Jarní inventarizace všech odrůd RAGT dopadla bez-
problémově a všechny odrůdy v technologiích již 
čekají na doporučené zásahy zadavatelů, které je mají 
nasměrovat k co nejvyšším výnosům!

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

Odroda RGT REBELL sa na jeseň 2016 stala najpredávanešou.

Na Hané slaví největší úspěchy odrůdy pšenice ozimé z dílny RAGT.

Odrody pšenice ozimnej z dielne RAGT na Slovensku

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií v Kroměříži

poliehaniu, čo preukázali aj pokusy v Nemecku, kde 
dosiahnuté číslo poklesu bolo hodnotené absolútnou 
známkou 9. Siať sa môže po ľubovoľnej predplodine 
vrátane kukurice na zrno vzhľadom na odolnosť proti 
fuzariózam.

V roku 2015 bola na český trh firmami VP AGRO a 
RAGT veľmi úspešne uvedená pšenica ozimná RGT 
Rebell z nemeckého šľachtenia. Jedná sa o veľmi pek-
ný, klasový typ pšenice, ktorej hlavnou prednosťou je 
jej vysoký úrodový poteciál, potvrdený ako štátnymi 
skúškami v Nemecku, tak aj viacročným skúšaním fir-
mou RAGT, vďaka ktorým bol vybraný na jeseň 2015 
pre český trh. V rovnakom roku odrodu RGT Rebell 
VP AGRO Slovensko zaradilo do svojich firemných 
pokusov a založili sme prvé množiteľské plochy. No 
a nadšenie svojich priaznivcov RGT Rebell nesklamal. 
Počas vegetácie bol naozaj ozdobou polí svojich pes-
tovateľov, po vyklasení najkrajšou pšenicou či už v 
pokusoch, alebo na množiteľských plochách. Ale sa-
mozrejme, príťažlivý vzhľad je jedna strana úspechu, 
no výška úrody je vždy tým najzávažnejším faktorom 
pre rozhodovanie sa budúceho pestovateľa. A RGT Re-
bell nesklamal. V našich firemných pokusoch dosiahol 
najvyššie úrody: Poľno SME Palárikovo 11,12 t/ha – čo 
je viac o 1,0 t/ha oproti ostatným skúšaným odrodám, 
na poliach AD Trebatice 9,32 t/ha, čo znamená 101,5 % 
na priemer pokusu a v pokusoch PD Oroszka v areáli 
ÚKSÚPu v Želiezovciach úrodou 10,23 t/ha dosiahol 
prvenstvo a dal o 200 kg viac, ako odroda na druhom 
mieste v pokuse. 

Jednoznačne tiež obhájil svoje prvenstvo v regió-
ne Galanta, kde boli Regionálnou poľnohospodárskou 
a potravinárskou komorou zozbierané výsledky z 11 
074 ha, a úrodou 9,52 t/ha bol najúrodnejšou spome-
dzi viac ako 50 odrôd pšenice ozimnej, pričom prie-
merná úroda na sledovaných plochách bola 6,7 t/ha. 

Všetky tieto výsledky potvrdzujú tvrdenia šľachti-
teľov, že RGT Rebell je odroda s veľmi dobrým zdravot-
ným stavom, ktorá je vhodná na sejbu po akejkoľvek 
predplodine včítane obilniny, vie si poradiť aj s horšími 
pozemkami, zvláda jarné a skoré letné prísušky. 

Odroda RGT Rebell sa na jeseň 2016 stala najpredá-
vanešou z nášho portfólia na Slovensku, a predstavuje 
1/3 plôch, na ktorých sa u nás pestujú odrody RAGT. 

Z kategórie vysokoúrodných osinatých pšeníc si 
pestovatelia obľúbili RGT Viriato, a veríme, že cestu k 
poľnohospodárskej praxi si nájde aj novšie RGT Sacra-
mento, ktoré v štandartnej potravinárskej kvalite A/B 
ju vo výške úrody prekonáva.

Novinky minulého roka, ktoré už majú na Slovensku 
väčšie pestovateľské plochy, patria odrody RGT Gejzír 
a RGT Weronka. RGT Gejzír patrí medzi najkvalitnejšie 
odrody pšenice v ponuke, ktorá iba v objeme pečiva 
dosiahla hodnotenie A, v ostatných E. Ide o poloskorú, 
vyššiu pšenicu, na mieste je preto regulácia porastu, 
napriek tomu má veľmi dobrú odolnosť k poliehaniu. 
Vďaka dobrému odnožovaniu je vhodná na neskorú 
sejbu, taktiež je prispôsobivá teplejším a suchším pod-
mienkam. Dobrá odolnosť proti fuzariózam umožňuje 
jej pestovanie aj po kukurici. V registračných pokusoch 
ÚKSÚP-u (2012 - 2014) sa presadila najmä v kukuričnej 
a repnej výrobnej oblasti, kde dosiahla 114,7, resp.  
116,5 percenta na priemer úrod pokusov. V roku 2016 v 
pokusoch na Slovensku dosiahla priemerne 9,24 tony 
na hektár, čím potvrdila svoj úrodový potenciál.

Ďalšou novinkou je RGT Weronka - skorá odroda 
potravinárskej kvality A/E. Vyznačuje sa dobrou odol-
nosťou proti poliehaniu a je menej odnoživá. Úrodu 
tvorí produktivitou klasu. Prednosťou je odolnosť 
proti hrdzi plevovej, hrdzi pšenicovej, septorióze, DTR 
a múčnatke trávovej. V porovnaní s RGT Gejzír má 
menšiu odolnosť proti fuzariózam. RGT Weronka je 
vhodná pre skoré výsevy aj pre pomalší začiatočný 
štart.

Osvedčené, ale aj nové odrody pšenice z dielne 
RAGT už roky presviedčajú pestovateľov o svojich ne-
sporných kvalitách. A ako už bolo v úvode povedané - 
záleží len na pestovateľovi akou cestou sa vydá a zvolí 
si odpovedajúce materiály do konkrétnych agro-eko-
logických podmienok.

Ing. Marta Gajdošíková
VP AGRO Slovensko s.r.o

Tabulka 1. RGT Rebell - poloprevádzkové pokusy VP AGRO Slovensko 2016

Miesto Úroda t/ha % na priemer pokusu

PoľnoSME Palárikovo 11,12 107,2

AD Trebatice 9,74 101,5

PD Oroszka P. Ruskov 10,23 102,97

Pořadí Odrůda Výnos (t/ha) Zadavatel

1. RGT Reform 15,09 ZD Bohuňovice

2. Matchball 15,03 RAGT

3. Grizzly 14,80 RAGT

4. Matchball 14,75 Pravčická a.s.

5. Matchball 14,74 BASF

6. Lavantus 14,67 Mendelu

7. Matchball 14,67 Ditana

8. Matchball 14,65 Energoagro EGT

9. Matchball 14,65 Bayer

10. Tobak 14,64 Adama CZ

Pořadí Odrůda Výnos (t/ha) Zadavatel

1. Matchball 13,73 DOW Agro

2. RGT Reform 13,71 DUPONT

3. RGT Reform 13,55 UNIAGRO

4. RGT Reform 13,51 DOW Agro

5. RGT Reform 13,50 RAGT

6. RGT Reform 13,49 p. Hložek

7. Viriato 13,41 Aventro

8. Viriato 13,41 TIMAC

9. Matchball 13,40 SUMI Agro

10. Matchball 13,37 Adama CZ

Tab. 1. Přehled nejvyšších dosažených výnosů v mezinárodní soutěži pěstebních technologií ZVÚ Kroměříž 2015

Tab. 1. Přehled nejvyšších dosažených výnosů v mezinárodní soutěži pěstebních technologií ZVÚ Kroměříž 2016
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Někdo preferuje při výběru výnos, jiný univerzálnost nebo osinatost odrůdy.

My se ptáme, vy odpovídáte.

Pavel Vyroubal  
ZOD DEJAS Dzbel, okres Prostějov 

•	 pěstitel	odrůdy	pšenice	Viriato	
•	 pěstební	oblast	Drahanská	vrchovina,	ve	výšce		
450-500	m	n.m.,	většina	pozemků	v	LFA

1. Proč jste si vybral odrůdu Viriato? 
Chtěli jsme osinatou pšenici, protože v naší oblasti 

máme problémy se škodami od zvěře. A zároveň jsme 
požadovali odrůdu vhodnou pro potravinářské využi-
tí. Chtěli jsme ranou pšenici z důvodu rozložení sklizně 
a vhodnou předplodinu pro řepku.

2. Jaké s ní máte zkušenosti, jakého výnosu dosáhla 
v roce 2016? 

Vloni jsme tuto odrůdu pěstovali na výměře 25 ha. 
Dosáhla výnosu 8,1 t/ha a veškerá produkce byla v 
kvalitě 13 % NL a splnila i přes nepřízeň počasí OH. Prů-
měrný výnos pšenice se při tom pohyboval na úrovni 
7 t/ha. I z těchto důvodů jsme plochu navýšili o 50 %.

3. Vypozoroval jste u odrůdy nějaké slabiny? 
Po jednom roce pěstování jsem žádná výrazná ne-

gativa nepozoroval, snad jen že je oproti jiným odrů-
dám nevzhledná.

4. Jaká pěstební opatření byste doporučoval? 
Žádné speciální opatření neděláme a navíc je její 

výhodou potvrzenou z loňského roku odolnost proti 
poléhání.

5. Jak vypadá porost po zimě a jakou agrotechniku 
plánujete během vegetace?  

Po zimě porost vypadá dobře, již vegetuje a po 
podzimním ošetření herbicidem je čistý. Agrotechni-
ku plánujeme obdobně jako vloni, tedy 145 kg dusíku, 
2x fungicid a regulaci odnoží CCC. Letos je pšenice na 
horších pozemcích, uvidíme zda překvapí jako vloni.

František Čech  
Lučice 18, Bělotín, okres Nový Jičín 

•	 pěstitel	odrůdy	pšenice	Matchball	

1.Proč jste si vybral odrůdu Matchball? 
Odrůdu jsem si vybral hlavně kvůli vysokému vý-

nosu a stabilní „A“ kvalitě.

2. Jaké s ní máte zkušenosti, jakého výnosu dosáhla 
v roce 2016? 

Odrůdu Matchball dělám letos třetím rokem. Tato 
odrůda vždy patřila k našim nejvýnosnějším. V roce 
2016 jsem ji pěstoval na 120 ha s průměrným výnosem 
9,5 t/ha.

3. Vypozoroval jste u odrůdy nějaké slabiny? 
Slabší odolnost poléhání, tzn. potřeba minimálně 

dvou růstových regulátorů.

4. Jaká pěstební opatření byste doporučoval? 
V našich podmínkách hnojíme potravinářské pše-

nice dávkou 200 kg N/ha, kterou doporučuji rozdělit 
na třikrát, regulaci minimálně dvěma růstovými regu-
látory a 2-3 fungicidy za vegetaci.

5. Jak vypadá porost po zimě a jakou agrotechniku 
plánujete během vegetace?  

Porost je po zimě naprosto v pořádku, se středně 
rychlou regenerací, momentálně 1x přihnojený. Vzhle-
dem k lokálním problémům se stéblolamem plánuje-
me v rané růstové fázi fungicidní ošetření na choroby 
pat stébel, aplikaci CCC a přihnojení roztokem močo-
viny na list. V průběhu vegetace a podle stavu porostu 
pak další přihnojení močovinou, doplnění stopových 
prvků podle listových rozborů, další regulaci poléhání 
a 1-2 fungicidy.

Ing. Josef Liška  
Salix Morava, středisko Střílky,  
okres Kroměříž 

•	 pěstitel	odrůdy	pšenice	Viriato	

1. Proč jste si vybral odrůdu Viriato? 
Středisko ve Střílkách leží u lesa v blízkosti pohoří 

Chřiby, a proto pěstujeme vyhradně osinaté odrůdy 
ozimé pšenice. Takže rozhodujícím znakem pro výběr 
Viriata byla jeho osinatost, dále nás zaujalo dobré pře-
zimování v kombinaci s raností a odolností poléhání.

2. Jaké s ní máte zkušenosti, jakého výnosu dosáhla 
v roce 2016? 

V roce 2016 jsme pěstovali Viriato na 25 ha množi-
telské plochy, kde dosáhlo výnosu v hrubém 10,5 t/ha 
a na 94 ha běžné plochy a zde byl výnos 8,8 t/ha, 
opět v hrubém. Porosty stály, nepolehly. Potravinářské  
parametry byly následující: objemová hmotnost  
770-780 g/l, NL 12,5-13 %, číslo poklesu bez problé-
mů. Pozitivně hodnotíme jeho rychlý počáteční vý-
voj i to, že zvládá časné, nízké výsevky, což bylo u nás  
2,7-3,0 MKS/ha. Velmi dobře odnožuje.

3. Vypozoroval jste u odrůdy nějaké slabiny? 
Žádnou zásadní slabinu jsme u Viriata neobjevili. 

Možné napadení padlím jsme řešili preventivní aplika-
cí fungicidu Atlas.

4. Jaká pěstební opatření byste doporučoval? 
Doporučujeme vstupy přizpůsobit rychlému po-

čátečnímu jarnímu vývoji a poté již postupovat podle 
běžných agrotechnických zvyklostí v podniku.

5. Jak vypadá porost po zimě a jakou agrotechniku 
plánujete během vegetace?  

Letos je pro nás Viriato nosná odrůda a na farmě ve 
Střílkách ji pěstujeme asi na 380 ha. V zásadě máme  
2 termíny setí. Porosty vyseté koncem září mají 2-3 vy-
rovnané odnože. Ty seté po polovině října jsou nyní na 

začátku odnožování. Všechny jsou po regeneračním 
přihnojení, pěkně zelené bez jakýchkoliv problémů 
po zimě. Ta byla hlavně v lednu opět velmi mrazivá s 
teplotami u nás i -23 °C.

Jan Dokulil  
ZD Okříšky, okres Třebíč 

•	 pěstitel	odrůdy	pšenice	RGT	Reform	
•	 Vysočina,	výška	450-600	m	n.m.,		
celá	plocha	v	LFA

1. Proč jste si vybral odrůdu RGT Reform? 
Částečně na doporučení poradenské firmy, protože 

jsme hledali výnosnou odrůdu. RGT Reform měl nej-
lepší výnos, zdravotní stav a je vhodný pro pozdní setí. 

2. Jaké s ní máte zkušenosti, jakého výnosu dosáhla 
v roce 2016? 

Vloni jsme jej pěstovali na výměře 30 ha. Dosáhli 
jsme výnosu 8,3 t/ha. Průměr pšenice z celkové výmě-
ry 820 ha byl 7,5 t/ha. Potvrdilo se tedy naše očekávání.

3. Vypozoroval jste u odrůdy nějaké slabiny? 
Zdravotní stav a poléhavost byla dle referencí, tak-

že nic negativního. V letošním roce jsme jej naseli na 
210 ha v různých lokalitách, odrůdu nehodnotím po-
dle prvního roku.

4. Jaká pěstební opatření byste doporučoval? 
V našem podniku děláme technologii bez použití 

pluhu. Po kukuřici bych doporučoval použití organic-
ké hmoty. Hnojíme dusíkem na 145 kg ha, fungicidní 
ošetření děláme 2 x, regulujeme na začátku vegetace 
a dle potřeby krátíme stéblo. Zásadně aplikujeme her-
bicidy na podzim.

5. Jak vypadá porost po zimě a jakou agrotechniku 
plánujete během vegetace?  

Porost přečkal zimu bez úhony, v současné době je 
zregenerovaný a probíhá produkční hnojení hnojivem 
SAM. Na celkové agrotechnice neplánujeme dělat ně-
jaké výrazné změny.

Ing. Jiří Sedláček  
Zevyp a Zevyp pozemky,  
Kladruby u Stříbra 

•	 pěstitel	odrůdy	pšenice	Viriato	

1. Proč jste si vybral odrůdu Viriato? 
Do osevního postupu jsme hledali velmi ranou 

odrůdu, kterou bude možné využít i jako předplodi-
nu pro ozimou řepku. RGT Viriato je zároveň odrůdou 
s dobrou potravinářskou kvalitou a stabilní OH. Naše 
firma využívá minimalizaci, a tudíž preferujeme pšeni-
ce nižšího vzrůstu, po kterých nezůstává velké množ-
ství slámy. Velkou výhodou je její osinatost. Na jejích 
postech nepozorujeme téměř žádné škody způsobe-
né černou zvěří.

2. Jaké s ní máte zkušenosti, jakého výnosu dosáhla  
v roce 2016? 

RGT Viriato velmi dobře odnožuje a z toho důvo-
du vyséváme nižší výsevky (2,5 – 3,5 MKS/ha). Porosty 
jsou zdravé, nízké, nemusíme krátit. Všechny porosty 
byly sklizeny v potravinářské kvalitě! V loňském roce 
jsme dosáhli průměrného výnosu téměř 8 t/ha.

3. Vypozoroval jste u odrůdy nějaké slabiny? 
Hospodaříme v méně úrodných oblastech Tachov-

ského okresu s nadmořskou výškou 470 - 550 m n.m. 
Pro úspěšné pěstování je dle mého důležité zasít v 
první části agrotechnické lhůty. Poté odrůda velmi 
dobře odnoží již na podzim. Velmi pozdě seté poros-

ty nedoporučuji. Ale to je spíše zkušenost, ne slabina.  
Pokud je předplodinou kukuřice, je dobré zaměřit se 
na fungicidní ošetření klasu.

4. Jaká pěstební opatření byste doporučoval? 
Jak jsem již zmínil, pro optimální porost sejeme 

časně. To je i základem pro využití ranosti odrůdy. 
Letos jsme vyzkoušeli i velmi pozdě seté porosty 
(17. 11. 2016) a ty se jako příliš optimální řešení neje-
ví. RGT Viriato ošetřujeme v T1 velmi časně. Podobně 
jako ostatní velmi rané odrůdy nebo ozimé ječmeny. 
Ostatní pěstitelská doporučení jsou velmi obecná. Tak 
jako u každé jiné potravinářské pšenice. Osvědčilo se 
dělené hnojení a přihnojení na kvalitu. Dosahujeme 
pak výtečné potravinářské kvality. Zrno má vysokou 
HTS a OH, dobře jej zpeněžíme. Odrůdu neošetřujeme 
přípravky na regulaci proti poléhání.

5. Jak vypadá porost po zimě a jakou agrotechniku 
plánujete během vegetace?  

RGT Viriato na většině pozemků vypadá po zimě 
velmi pěkně. Rychle regeneruje, bez podpory odno-
žení velmi rychle startuje. Na jaře jsme přihnojili močo-
vinou, část dusíku dáváme již na podzim a před setím 
aplikujeme PK-hnojiva. Po kukuřicích během vegetace 
standardně ošetřujeme fungicidy do klasu. Hnojení na 
úrovni 140–160 kg N/ha.

Ing. Miroslav Říha  
ZP Ostrov, a.s. Ostrov nad Oslavou  
okres Žďár nad Sázavou 

•	 pěstitel	odrůdy	pšenice	Matchball	
•	 Vysočina,	výška	500-550	m	n.m.,	celá	plocha	v	LFA

1. Proč jste si vybral odrůdu Matchball? 
Pravidelně se účastním polních dnů a sleduji vý-

sledky odrůdových zkoušek, abych měl výkonné pše-
nice vhodné do naší oblasti. Odrůda Matchball mi při-
padala vhodná i přesto, že je sortiment bohatý.

2. Jaké s ní máte zkušenosti, jakého výnosu dosáhla 
v roce 2016? 

Vloni byla naseta na 10 ha, dosáhla výnosu 7,77 t/ha, 
průměr pšenice v podniku byl 7,27 t/ha z celkové vý-
měry 216 ha. Byla naseta na písčitém pozemku. V roce 
2017 jsem navýšil výměru na 45 ha.

3. Vypozoroval jste u odrůdy nějaké slabiny? 
V roce 2016 jsem nic negativního nepozoroval, na-

opak se dobře vypořádala s přísuškem.

4. Jaká pěstební opatření byste doporučoval? 
Provádíme dlouhodobě hnojení N v dávce 165 kg/ha, 

2 x fungicid a regulaci porostu CCC. Byl jsem upozor-
něn na poléhavost odrůdy, v praxi se tak ale nestalo. 
Doporučuji podzimní ošetření herbicidem.

5. Jak vypadá porost po zimě a jakou agrotechniku 
plánujete během vegetace?  

V letošním roce, kde byla sněhová pokrývka od 
konce prosince do konce února, jsem pozoroval na 
souvratích přítomnost plísně sněžné. Jiné poškození 
zimou není. Doporučuji kvalitní ošetření osiva fungi-
cidním mořidlem, které může zlepšit stav porostu při 
delší sněhové pokrývce. Nyní pšenice regeneruje, je 
přihnojena a jeví se v pořádku.
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RGT Sacramento je novinka zaregistrovaná 
v České republice po vynikajících výsledcích stát-
ních odrůdových zkoušek v letech 2014 – 2016, ve 
kterých byl tento materiál jednoznačně nejvýnos-
nější. 

Tento fakt potvrzuje i oficiální stanovisko ÚKZÚZ: 
„Užitná hodnota je dána velmi vysokým výnosem zrna 
v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepař-
ské oblasti, v ošetřené variantě pěstování ve všech ob-
lastech a odolnosti proti poléhání, a proto je odrůda 
ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté 
ozimé zřejmým přínosem.“ RGT Sacramento je navíc 
díky tříletému průměrnému výnosu vůbec historicky 
nejvýkonnější registrovaný materiál od roku 2008, kdy 
došlo ke změně metodiky zkoušení odrůd!  

RGT Sacramento je středně raná, osinatá odrůda. 
Kromě mimořádného výnosu ve všech oblastech 
pěstování jsou hlavními přednostmi tohoto materi-
álu krátké rostliny (90 cm) s vynikající odolností proti 
poléhání (ÚKZÚZ 8,3 b.). RGT Sacramento je možné 
pěstovat při nejvyšší intenzitě i s nižší dávkou regu-
látorů růstu, při střední a nižší intenzitě by měla být 
dostačující pouze základní regulace. Díky velmi dobré 

Podle jakých kritérií si vybírá farmář odrůdu 
na své pozemky? Z výsledků průzkumu studentů 
Humboldtovy univerzity v Berlíně mezi němec-
kými zemědělci vyplývá, že zásadním kritériem 
je jméno odrůdy. Druhým nejvýznamnějším atri-
butem je, jak odrůda vypadá. Že jsou naše roz-
hodnutí často iracionální, až povrchní? O mnoha 
věcech rozhoduje naše podvědomí a až následně 
se přidávají i další vlastnosti, které dotváří kom-
plexní obraz. 

Ozimá pšenice RGT Rebell (A) kromě mnoha agro-
technických pozitiv ovlivní naše podvědomí již prv-
ním setkáním. RGT Rebell; trochu provokativní název 
a k tomu krásný vzhled. Jedná se bezesporu o jednu 
z nejkrásnějších pšenic českých polí posledních let. 
Pochází z dílny německé šlechtitelské stanice RAGT v 
Silstedtu, nedaleko Magdeburgu. 

Již během roku 2015, kdy byla odrůda poprvé k vi-
dění na mnoha polních dnech, vzbudila velký ohlas. 
Nejvíce otázek a zastavení se odehrávalo právě nad 
parcelkami s touto pšenicí. Následná prodejní sezóna 
probíhala v podobném duchu. RGT Rebell byl velmi 
rychle nedostatkovým zbožím a stejně dopadla i pro-
dejní kampaň v roce 2016. To, že byl o tuto odrůdu tak 
velký zájem i v roce 2016, již nezpůsobilo jen nadšení z 
toho, jak RGT Rebell vypadá, ale i výborné pěstitelské 
zkušenosti z předešlého roku. 

Čím nás dokáže RGT Rebell tak oslovit? V prvé řadě 
jsou to krásné dlouhé klasy s nádechem stříbrné bar-
vy, nasazené všechny ve stejné výšce na krátkých stéb-
lech, která mají velmi dobrou odolnost poléhání. Také 
vysoký počet řad zrn, kterými RGT Rebell reaguje na 
ročníkové vlivy a dokáže velmi efektivně kompenzo-
vat různé stresové situace během vegetace. 

Dalším pozitivem, které je patrné pohledem, je 
zdravotní stav. Výborná odolnost řadě houbových 
chorob, ke kterým patří padlí, rzi, listové braničnatky, 
stéblolam. Geneticky zakódovaná rezistence k choro-
bám pat stébel RGT Rebell předurčuje k bezproblémo-
vému pěstování po obilninách. Dobrá odolnost klaso-

odnoživosti není problém dosáhnout požadovaného 
vyššího počtu produktivních klasů (720-750 ks/m2), 
který je předpokladem k využití výnosového poten-
ciálu odrůdy. Ten je dosahován v kombinaci středně 
produktivního klasu a HTZ okolo 45 g. Vyrovnaný a 
bezproblémový zdravotní stav odrůdy RGT Sacramen-
to potvrzují nejen velmi vysoké výnosové výsledky 
v neošetřených variantách, ale i hodnocení jednotli-
vých chorob. Kromě hodnocení padlí na listu (ÚKZÚZ 
4,7 b.) jsou hodnoty ostatních chorob průměrné až 
nadprůměrné, vyniká zejména v hodnocení rzi pše-
ničné (ÚKZÚZ 7,8 b.).

RGT Sacramento je nově registrováno v Německu 
v kategorii B. Také v tříletém hodnocení ÚKZÚZ spl-
ňuje tyto požadavky v rámci výkupních parametrů. 
Odrůda má velmi vysokou hodnotu čísla poklesu (E), 
objemovou hmotnost kolem 790 g/l (A), nižší jsou 
hodnoty obsahu dusíkatých látek (B) a Zelenyho testu 
(B). Proto je u odrůdy RGT Sacramento potřeba zamě-
řit se na řádné a dostatečné hnojení dusíkem, pokud 
má být cílem pěstování odrůdy kromě mimořádného 
výnosu i potravinářská kvalita výkupních parametrů.

Ing. Jiří Doležal
RAGT Czech

vým fuzáriím umožňuje i výsevy po sklizni kukuřice. 

Během řady pokusů prokázal RGT Rebell výborný-
mi výsledky vhodnost pro pozdní setí. Je značně flexi-
bilní ke stanovišti a velmi dobře zvládá i sušší polohy. 
V metání patří k ranějším odrůdám, ale termín sklizně 
je na přelomu středně raného až polopozdního. Toto 
delší období nalévání a zrání zrna pomáhá odrůdě 
velmi dobře překonávat časné letní přísušky, které v 
posledních letech často limitují výnos na řadě lokalit. 
Výhodou je i rovnoměrné dozrávání, které následně 
ulehčuje sklizeň. Od počátku vegetace patří k nejrych-
leji se vyvíjejícím pšenicím a stejně rychlý má i jarní 
vývoj. Během klimaticky mírnějších zim nepřestává s 
vývojem ani během tohoto období a i letošní, po delší 
době mrazivější zimu přestál velmi dobře. RGT Rebell 
dosahuje velmi vysokých výnosů ve všech oblastech 
pěstování a výborně reaguje na intenzifikaci. Ale díky 
výše popsaným pozitivům je mimořádně dobře hod-
nocen i ve variantách s nižší intenzitou vstupů, což do-
kazují např. výsledky státních zkoušek v jednotlivých 
spolkových zemích Německa. V celkovém hodnocení 
německého Bundessortenamtu (zkušební odrůdová 
instituce v SRN) je výnos v neošetřené variantě hod-
nocen známkou 8 a patří mezi nejvýkonnější A regis-
trované odrůdy v Německu. 

V poloprovozních pokusech v České republice pat-
řil během dvouletého cyklu k nejvýnosnějším materiá-
lům. Na Moravě v loňském roce dosáhl v průměru 106 % 
výnosu na průměr lokalit a ve firemních pokusech 
společnosti VP AGRO v české části republiky 105 % 
na průměr pokusu. Svoji výkonnost potvrdil již v pra-
xi mnoha 10tunovými výnosy na řadě zemědělských 
podnicích. Ceněna je kromě vysokého výnosu i jeho 
mimořádná adaptabilita pěstitelským a klimatickým 
podmínkám a velmi dobrá potravinářská kvalita s vy-
sokým a jistým číslem poklesu i během mokrých žní.

RGT Rebell je mimořádně krásná odrůda s řadou 
pěstitelských pozitiv, prověřených mnoha sklizenými 
hektary.

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

Nově registrovaná odrůda RGT SACRAMENTO zabodovala v České republice i v Německu.

Během prvních ukázek na poli vzbudil RGT REBELL velký ohlas.

Nejvýnosnější pšenice v historii registrací!

Je to Rebell!

Parametr   

Číslo poklesu 365 s E

Obsah dusíkatých látek 12,0 % B

Sedimentační test Zeleny 33 ml B

Vaznost mouky 56,8 % A

Objemová hmotnost 790 g/l A

Objemová výtěžnost pečiva 435 ml C

Graf 1. Výnos (%), ÚKZÚZ, 2014-16 Tabulka 1. Potravinářská jakost, ÚKZÚZ

Graf 1. Odolnost k chorobám a výnos, zdroj: Beschreibende Sortenliste 2016, nižší intenzita, Bundessortenamt, SRN
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Letní GPS tritikale Team PZO je slibnou no-
vinkou německých registračních zkoušek BSA v 
oblasti produkce biomasy. Jedná se o historicky 
první registrovanou odrůdu v tomto sektoru. Ve 
víceletých pokusech vykazoval Team PZO vyso-
kou produkci suché hmoty ve spojení s velmi dob-
rou odolností vůči padlí a rzem. Prostřednictvím 
pěstování Teamu PZO lze předcházet problémům 
spojeným s pěstováním silážní kukuřice, které po-
ciťují podniky s bioplynovou stanicí. 

Předností Teamu PZO je silný růst vegetativních 
částí rostlin, jejich délka a hustota porostu. Díky tomu 
porost dosahuje vysokého výnosu biomasy. Rostliny 
mají velmi dobrý zdravotní stav listové plochy, nejen 
zmiňovanou vysokou odolnost proti padlí, ale i 
dobrou odolnost proti listových skvrnitostem. 

Letní trikale Team PZO se hodí zejména do 
úzkoplodinového 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 
pravděpodobně nejčastěji koncem června. Klasická 
GPS sklizeň na siláž pak následuje v říjnu. Pozemek pak 
lze použít 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 

Jedinečná silážní plodina
Na GPS produkci se nově hlásí letní tritikale.

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

Jinou možností je výsev v listopadu, kterou v České 
republice několikrát vyzkoušelo Zemědělské družstvo 
v Dobrušce. Pozdně podzimní termín setí Teamu PZO 
zvolili kvůli velmi lehké písčité půdě, aby maximálně 
využili skromné zimní srážky a zároveň využili 
pozemek po sklizni zrnové kukuřice. Sklizeň při tomto 
způsobu pěstování probíhá v době sklizně ozimé GPS, 
tedy v polovině června. 

Taxonomickým zařazením jarní trikale, praktickým 
využitím však hlavně letní tritikale bude podle mého 
názoru příjemným a vítaným zpestřením osevního 
postupu zejména pro podniky s bioplynovou stanicí, 
které řeší potíže s vysokým zastoupením kukuřice. 
Využitím Teamu PZO jako meziplodiny se navíc zvýší 
roční produkce biomasy na hektar.

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

Vždy, když vybíráme odrůdy pro naše pole, 
řešíme zásadní otázku: „Jakou odrůdu, na jaké 
pole?“ To platí u všech zemědělských plodin. 
Špatný nebo nevhodný výběr může mít zásad-
ní dopad na zdravotní stav i výnos. Odpověď je 
jednoduchá. Stačí vybírat z  těch odrůd či hybri-
dů, které jsou velmi plastické. Potom nám stačí 
v osevním postupu jedna či dvě a máme po pro-
blému.

V loňském roce jsme Vám představili hybridní  
odrůdu řepky ozimé RGT DOZZEN. Jedná se o řepku 
ze společného šlechtění RAGT a NPZ. V loňském roce 
si ji mohli vyzkoušet zákazníci na svých pozemcích 
a to na více jak 5 500 hektarech. Dle mého názoru  
i názorů našich zákazníků můžeme říci, že RGT 
DOZZEN je vhodnou řepkou pro vaše pozemky.  
Nezáleží na tom, zda máte těžkou či lehkou půdu, zda 
sejete velmi brzy, či čekáte na sklizeň pozdnější před-
plodiny. 

Díky svému nižšímu a kompaktnímu vzrůstu ne-
hrozí polehnutí a nemá problém ani s přílišným pře-
růstáním na podzim. V poléhání patří mezi špičku sou-
časného sortimentu. Při ideálním výsevku se pozemek 
krásně zapojí a na jaře větví hned od spodních pater. 
RGT DOZZEN není problém pěstovat i v širších řádcích. 

Velkou předností RGT DOZZEN je zdravotní stav 
a odolnost přísušku. Velmi vysokých výnosů pak do-
sahuje nejen na velmi úrodných stanovištích, kde 
je dobrý hospodářský výsledek předpokládán, ale i 
v méně příznivých podmínkách pěstování, kde pěsti-
telé od pěstování řepky již ustoupili. 

V loňském i předloňském roce RGT DOZZEN za-
znamenal úspěchy nejen v pokusech a běžných plo-
chách, ale i na polích s nižší bonitou. Např. v pokusech 
našeho zákazníka (42 ha, cca 585 m n.m.) v okresu 
Tachov, jsme sklízeli výnosy přesahující 5 tun. Běžný 
standard je přitom cca 2,5 až 3,5 tuny z hektaru. Pěsti-
tel si také chválil nižší vzrůst rostlin, které se tak velmi 
dobře ošetřují i sklízejí bez velkých ztrát.

RGT DOZZEN patří mezi špičkový materiál, který 
můžete bez problémů začlenit do osevních postupů 
jako základní hybridní odrůdu. Úspěch zaznamenal 
také v sousedním Německu, kde poměřil síly s největ-
ším konkurenty a i zde bez problémů obstál. Tříleté 
testování v pokusech a na běžných plochách v růz-
ných podmínkách ČR i reakce pěstitelů to jen potvrzují 
a RGT DOZZEN vám jistě přinese úspěch.

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

Proč se trápit s výběrem odrůdy řepky, když 
stačí jedna do všech podmínek!

Řepka na více než 5 500 ha

Svatým Grálem všech, kdo se v zemědělství za-
obírají rostlinnou výrobou – od šlechtitelů až po 
pěstitele, je univerzální pšenice, která by se hodi-
la do všech výrobních oblastí. Byla by nenáročná 
na vláhové podmínky, přizpůsobila se každému a 
každoročně by poskytovala vysoké výnosy. Zatím 
takovu pšenici nikdo nevyšlechtil, ale VP AGRO 
má ve svém portfoliu několik odrůd, které se těm-
to vlastnostem blíží. Jednou z nich je VIRIATO.  

Původem je z Francie, kde se šlechtitelé soustředí 
na výnosné odrůdy do širokého spektra výrobních 
oblastí. Viriato je toho důkazem. Tato osinatá 
pšenice disponuje velmi dobrou mrazuvzdorností a 
suchovzdorností a to hlavně v oblastech, které trpí 
nedostatkem vláhy. Viriato se svou raností dokáže 
vyrovnat naší nejranější pšenici Bodyček. Díky Viriatu 
si můžete rozložit žně, využít Viriato jako předplodinu 
pro řepku. Díky vynikajícím kvalitativním hodnotám 
(hlavně objemové hmotnosti a pádovému číslu) 
dosahuje A kvality i v deštivějších letech. Viriato má 
velmi dobře hodnocený zdravotní stav listové plochy 
a velmi dobrou odolnost k běloklasosti. Vysokého 
výnosu je u této pšenice dosahováno díky kombinaci 
velmi dobré odnoživosti a vysoké HTZ (47 g). To vše je 
ještě podpořeno výbornou odolností k poléhání.

Všechny vyjmenované vlastnosti pomohly Viriatu 
v loňském roce v poloprovozních pokusech, kde 

Univerzální pšenice objevena 
VIRIATO odolá nástrahám na poli.

se většinou umisťoval v první čtyřce s průměrným 
výnosem 9,22 t/ha. Přitom této odrůdě nejvíce 
svědčily přísuškové lokality jako jsou Dobroměřice 
(okres Louny) a nebo Řisuty (okres Slaný), i když se 
pokusy sklízely v druhé dekádě srpna. Viriato se v 
loňském roce také účastnilo Mezinárodní soutěže 
pěstebních technologií v Kroměříži. Tuto odrůdu si 
zvolily dvě firmy a dokázaly sklidit 13,41 t/ha. Tento 
výkon přesvědčil další firmy, aby Viriato vybraly  
i do letošního ročníku. Přizpůsobivost podmínkám 
a ročníkům dokládá i fakt, že průměrný výnos  
v pokusech za poslední tři roky neklesl pod 9 t/ha 
(viz graf 1). Výsledky jsou jasným důkazem, že odrůda 
Viriato je vhodnou volbou do každého podniku. Je to 
takový nárazník, který dokáže rozložit rizika a nástrahy, 
které si daný rok připraví.

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

Graf 1. Výnos (t/ha), poloprovozní pokusy ČR
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Nové ozimé tritikale

Na český trh bude letos uvedena nová od-
růda ozimého tritikale, která dosáhla v českém 
registračním řízení nejvyššího výnosu ze všech 
zkoušených odrůd, v ošetřené i neošetřené vari-
antě pěstování. Tritikale, pocházející ze šlechtění 
Lantmännen SW SEED BV, bylo oficiálně registro-
váno v lednu 2017 pod jménem CEDRICO. 

Jedná se o polopozdní odrůdu, která svůj bezkon-
kurenční výnos tvoří hustotou porostu a produktivi-
tou klasu při střední až nižší HTZ. Rostliny jsou nízké, 
s nejlepší odolností proti poléhání v celém sortimentu 
(ÚKZÚZ 8 b.). Velmi nadstardandní je i vysoká mrazu-
vzdornost. CEDRICO je tritikale pšeničného typu, které 
svými genetickými základy a projevem při pěstování 
navazuje na velmi úspěšnou odrůdu Adverdo. Velmi 

Výnos a odolnost poléhání - to je CEDRICO.

kladně je hodnocen také zdravotní stav, zejména odol-
nost proti napadení žlutou rzivostí tritikale. Na základě 
zkušeností šlechtitele a pěstování v Německu se Ced-
rico jeví jako bezproblémové tritikale, které dobře sná-
ší lehčí půdy a pěstování ve vyšších polohách. Dob-
ře zvládá i pozdní výsevy a setí po kukuřici na zrno.  
V Německu je ostře sledovaným parametrem kumula-
ce mykotoxinů v zrnu a právě vzhledem k nízké kumu-
laci u odrůdy Cedrico je tato odrůda doporučena ke 
krmným účelům.

Z výše uvedeného vyplývá, že CEDRICO je vhodné 
na pěstování ve všech výrobních oblastech; k dispozici 
bude pro prodejní sezónu 2017 dostatečné množství 
certifikovaného osiva.

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

Graf 1. Výnos (%), ÚKZÚZ, 2016
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Snem každého firemního zástupce je získat 
špičkovou odrůdu, která bude silná ve všech pa-
rametrech. Nám se splnil v podobě odrůdy ozimé 
pšenice RGTREFORM. Ne každý rok se stává, že do-
stanete do rukou osivo nového materiálu, který je 
takto výkonný a úspěšný.

RGTREFORM k nám přišel před dvěma lety, kdy po 
velkém úspěchu v Německu postupně pronikal do 
většiny států Evropy. V součastné době se pěstuje od 
Skandinávie, přes centrální Evropu, až po Ukrajinu. U 
nás jej letos můžeme poprvé ve větší míře sledovat i 
na polích našich zemědělců. V loňském roce byl již na 
počátku léta zcela vyprodán a jeho letošní plocha v ČR 
se pohybuje na hranici 35 000 hektarů. O jeho nebýva-
lé popularitě svědčí i obrovský zájem našich zákazníků 
během polních dnů.

RGTREFORM je odrůdou ozimé pšenice, která byla 
vyšlechtěna firmou RAGT v německém Silstedtu 
(z této stanice pochází například i velmi úspěšná od-
růda RGTRebell). Jeho předností je jedinečný soubor 
vyvážených vlastností. Je to odrůda, která velmi dob-

ře snáší zimu. V letošním roce bez problémů ustála i 
tuhou zimu a to i na místech bez sněhové pokrývky. 
RGTREFORM má velké plus i v tom, že velmi dobře odo-
lává tlaku chorob a to jak na listě, tak v klase. 

Vzhledem k velice dobrému zdravotnímu stavu 
můžeme RGTREFORM pěstovat i po méně vhodných 
předplodinách. Bezproblémové jsou i pozdní výsevy 
po ozimé pšenici a kukuřici. To jsme si ověřili i v po-
kusech, kdy dosahoval velmi vyrovnaných výnosů v 
různých termínech setí. Zvláštní požadavky nemá ani 
na půdní druh a typ. 

Běžný výsevek se pohybuje mezi 3 – 4 miliony klí-
čivých semen na hektar. V loňském roce se při velmi 
časných výsevcích osvědčily i výsevky pod 3 miliony. 
Patří mezi velmi dobře odnožující odrůdy. Ve většině 
případů bez nutnosti regulace (podpory odnožová-
ní) v časném jarním období. Toto opatření může být 
doporučeno u velmi pozdních výsevů nebo na pro-
blémových pozemcích, kdy rostlina nestihne odno-
žit v podzimním období růstu. Od začátku vegetace 
vytváří silné odnože a mohutný kořenový systém. 

Ze získaných zkušeností můžeme potvrdit, že RGT REFORM je skutečně silnou pšenicí.

Hvězda stoupá vzhůru
Raností patří mezi jednoznačně pozdnější materiály. 
Stejně tak pozdnější je v jarní regeneraci. Nejdříve se 
probouzejí kořeny, které vytvářejí silné vlášení a poté 
pozvolna regeneruje listová plocha.

Většina pěstitelů RGTREFORM pěstují jako intenzivní 
odrůdu pšenice. Z tohoto důvodu je nutné přizpůso-
bit agrotechniku a včas na jaře přihnojit. Dávku hnoje-
ní dusíkem je dobré rozdělit alespoň do třech dávek, 
samozřejmě vše v návaznosti na počasí a podmínky 
daného roku a lokality. Pokud se stane, že jsou porosty 
pěstovány na opravdu vysokých dávkách dusíku, tak 
je nutné zvolit rozumnou regulaci a rostliny včas za-
krátit. Zabráníte tak polehnutí porostu např. při vydat-
ných deštích v době metání apod. Stejný postup do-
poručujeme v případě, kdy jsou porosty přehuštěné. 
Rostliny jsou jinak spíše středně vysoké až nižší s velmi 
pevným stéblem. Optimální počet klasů je 600 – 650 
na m2.

RGTREFORM je kvalitní potravinářskou pšenicí (A). 
Její zrno je velké, s HTZ cca 48 g. V Německu je velmi 
pozitivně hodnoceno stabilní pádové číslo. U nás jsme 

v loňském roce vyhodnotili všechny firemní odrůdové 
pokusy i kvalitativně a splnil naše očekávání. Byl vždy 
v potravinářské kvalitě. Stejného výsledku dosáhl i 
v hodnocení pěstebních technologií VÚRV Kroměříž, 
kde byl ve všech 14 variantách také „áčkový“. Zde vel-
mi dobře obstál i výnosově. Stejně jako v loňském roce 
vyhrál společně s odrůdou Matchball a co je důležitěj-
ší, v TOP 10 byl zastoupen hned 5 x. Špičkové výnosy 
potvrzují v roce 2016 i první pěstitelé, kteří si mohli 
RGTREFORM vyzkoušet na svých polích. 

Ze získaných provozních i zkušebních výsledků 
můžeme s klidným svědomím říci, že ozimá pšenice 
RGTREFORM je skutečně silnou pšenicí, která zaujme 
snad každého pěstitele. V sousedním Německu je tře-
tím rokem nejmnoženější ozimou pšenicí. Velké množ-
ství zasetého množitelského materiálu v ČR je pro nás 
zavazující a věříme, že najde místo i ve vašich osevních 
postupech jako perspektivní, kvalitní a výkonná pšeni-
ce se suverénním výkonem za každého počasí.

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

Jarní zasedání ÚKZÚZ rozhodlo o registraci 
nové odrůdy pšenice ozimé RGT Premiant. 

Tato odrůda zaujme hned na začátku, to když si 
přečtete původ této odrůdy. RGT Premiant vznikl kří-
žením dvou veleúspěšných odrůd Bohemia a Body-
ček. V drtivé většině případů má nová odůda za rodiče 
odrůdy, které se již nepěstují nebo téměř nepěstují. 
Je to proto, že vyšlechtění nové odrůdy pšenice trvá 
docela dlouhou dobu (11-13 let) a za toto období již 
rodiče zmizí z trhu a jsou vytlačeni jinými, novějšími 
odrůdami. U RGT Premiantu je to jinak. 

Asi se ptáte, jak se to podařilo. Jeden důvod je ten, 
že obě rodičovské odrůdy jsou dlouhodobě úspěšné 
a i když postupně jejich podíl na trhu klesá, jsou stá-
le hodně pěstované. Druhý důvod spočívá v tom, že 
šlechtitelé RAGT využili nejmodernější metody tzv. 
akcelerate breeding, kdy využili i skleníky v Anglii a 
markery při výběrech na jakost. 

A tak se stalo, že máte možnost sami na vlastních 
polích porovnat rodiče a jejich potomka - odrůdu RGT 
Premiant. Cílem šlechtitelů této novinky nebylo vytvo-
řit kopii ani jednoho z rodičů, ale nakombinovat jejich 
vlastnosti tak, aby RGT Premiant měl v sobě to nejlepší 
jak z Bohemie, tak z Bodyčku.

Preminat v jakosti - E 
RGT Premiant je především premiantem v kvalitě. 

Byl zaregistrován po tříletém zkoušení ÚKZÚZ v jakosti 
E. Díky stovkám analýz se podařilo zkombinovat para-
metry obou áčkových rodičů tak, že výsledkem je kva-
lita E. Podařilo se stabilizovat číslo poklesu, takže i ve 
vlhčích žních si drží jakost a rovněž objemová hmot-
nost zrna je velmi vysoká. 

Český elitní RGT PREMIANT
Ozimá pšenice s mimořádným rodokmenem.

Nejvyšší jakosti dosahuje ve všech sledovaných pa-
rametrech, nejen v těch které zajímají vás zemědělce, 
ale i v těch, které zajímají pekaře. 

Premiant v mrazuvzdornosti
RGT Premiant je raná odrůda. Pozor! Není to náhrada 

Bodyčku! Je o den ranější než Bohemie, Jednoznačnou 
předností je dále exceletní mrazuvzdornost. I když v 
posledních zimách nedošlo k poškození mrazem, stále 
musíme mít na mysli , že na území naší republiky se 
střídají zimy mírné se zimami tvrdými, a proto by se 
podceňování mrazuvzdornosti nemuselo vyplatit. 
Podle hodnocení ÚKZÚZ je odhad přežití 90% a RGT 
Premiant byl v tomto znaku jednoznačně nejlepší.

Jelikož se jedná o absolutní novinku, je třeba 
zmínit i některé další vlastnosti – RGT Premiant je 
odrůdou s dobrou odnoživostí. Sláma je sice trochu 
nižší než u Bohemie, ale díky vyšší odnoživosti je 
v odolnosti k poléhání mírně horší než Bohemie. Proto 
je práce s růstovými regulátory důležitá. Z odolností 
k chorobám je třeba zmínit velmi dobrou odolnost 
k fuzáriím v klase s nízkou akumulací DONu a odolnost 
ke rzi pšeničné. Zrno je středně velké.

No a výnos? Při takové exceletní jakosti asi nelze 
počítat s výnosem jako u odrůd Matchball, RGT 
Reform nebo Viriato. V průměru let 2014-2016 dosáhl 
RGT Premiant jako elitní pšenice ve všech výrobních 
oblastech úrod na úrovni odrůdy Bohemia. V roce 
2016 byl množen v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde se 
blýskl výnosem 10,33 t/ha. RGT Premiant je excelent – 
exceletní rodokmen, exceletní jakost, excelentí mráz. 

Ing. J. Pánek, Ing. P. Laml
RAGT Czech

Parametr   

Číslo poklesu - šrot 374 s E

Obsah dusíkatých látek 12,8 % E

Sedimentační test Zeleny 56 ml E

Vaznost mouky 60,8 % E

Objemová hmotnost 809 g/l E

Objemová výtěžnost pečiva 598 ml E

Tabulka 1.  Potravinářská jakost E, ÚKZÚZ 2016


