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V tomto čísle:

Soutěž technologií  
v Kroměříži 

Rané Viriato se v roce 2017 díky rychlému vývoji  
a dobrému hospodaření s vláhou stalo výnosovým  
vítězem pokusů na Moravě.

Regulace porostů  
ozimé řepky 

Regulace řepek je neoddělitelnou součastí tech-
nologie pěstování. Morforegulací ovlivňujeme kořeny, 
nadzemní časti rostlin, nasazení šešulí a tvorbu semen.

RAGT  
Soil Health Plants 

Udržet nebo dostat půdu zpět do dobré kondice 
mohou pomoci směsi plodin, které nově nabízí RAGT.

Dvě nová ozimá  
tritikále v nabídce 

Novinka v GPS segmentu Tender PZO nebo zrnové 
tritikále Cedrico významně zkvalitňují nabídku ozimů  
v této sezóně.
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Hlavní hybridy řepky roku 2018
RGT Trezzor, Allison, RGT Dozzen, Silver, RGT Jakuzzi.

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

Jsme jedinou firmou, která vám předkládá takto 
širokou nabídku geneticky rozdílných materiálů. V na-
bídce naleznete hit poslední prodejní sezóny - hybrid-
ní odrůdu ALLISON, mimořádně plastický, suchu odo-
lávající hybrid RGT DOZZEN, výtečný hybrid SILVER 
od společnosti Bayer a další stálice našeho portfolia, 
hybridní odrůdu BONANZA, polotrpasličí hybrid RGT 
BONZZAI a dvě výkonné a praxí prověřené liniové od-
růdy RESCATOR a DIEGO.

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

nějši ozimou řepku v pokusech ÚKZÚZ, hybrid ALLI-
SON. Po tři roky (2013–15) byl ALLISON nejvýnosnější 
odrůdou Státních odrůdových zkoušek, které vyhrál 
před druhou nejvýkonnější odrůdou SILVER. Násled-
ně svoji pozici obhájil i v pokusech SDO ÚKZÚZ v roce 
2016 a i přes neustále sílící konkurenci dalších odrůd 
své umístění fenomenálně zopakoval i v roce 2017 
(graf 1).

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

Z pohledu pěstitele jsou hodnotnější tříleté  
výsledky, kde Allison dominuje ještě výrazněji: 124 % 
na průměr liniových odrůd a všech lokalit. Druhá 
nejlepší odrůda byl DK Exmore se 118 %, třetí místo 
obsadila odrůda Alicante se 116 % a v poli poraže-
ných zůstala řada významných odrůd (Kuga 113 %, 
DK Expression 112 %, Atora 109 % atd.). Výsledky jasně 
dokládají, že ALLISON je bezkonkurenčně nejvýnos-

nějším materiálem, který je v České republice registro-
ván a obrovským plusem je i řada dalších pozitivních 
agrotechnických vlastností.

Polopozdní hybrid ALLISON je středně vysoký 
až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou 
odolností komplexu houbových chorob a velmi dob-
rou odolností vyzimování. Velmi rychlý a bujný počá-
teční růst je vhodné korigovat použitím morforegulá-

torů. Ani obsah oleje, který byl v loňském roce častým 
výkupním problémem, nejde proti velmi vysokému 
výnosu a je hodnocen jako vysoký.

Ve výsledcích, které na jaře prezentoval na svých 
seminářích SPZO, je patrné, že ALLISON má ze zkouše-
ných odrůd nejvýznamnější odolnost vůči napadení 
virem žloutenky vodnice. 

RGT Reform – polopozdní až pozdní odrůda 
pocházející z německé šlechtitelské stanice RAGT 
v  Silstedtu. Reform = reforma, změna, zlepšení, 
přetvoření. To jsou asociace, které si marketing 
přál navodit názvem této odrůdy.

K radosti šlechtitele RGT Reform svou změnu a 
zlepšení přinesl. Stal se nejprodávanější odrůdou 
v Německu, České republice a Nizozemí. Je to druhá 
nejprodávanější odrůda Švédska a usadil se ve špičce 
„pelotonu“ v mnoha dalších zemích. Stal se tak nejpro-
dávanější odrůdou Evropy. 

Proč? Pěstování ozimé pšenice určitě není výjimeč-
nou záležitostí pro žádný zemědělský podnik. Někte-
ré podniky mají živočišnou výrobu, dodávají pšenici 
na oplatky, na pšeničný slad, mazlí na nejlepším po-
zemku kvalitní „éčko“ na kontrakt, nebo se ženou za 
výnosovým rekordem na pomezí potravinářské kva-
lity. Většina rozumných agronomů však při cestě do 
práce na svých polích určitě uvidí nějakou tu kvalitní, 
zdravou, stabilní, potravinářskou odrůdu s dobrým 
přezimováním a hlavně s dobrým výnosem. Stabilní 
potravinářská jakost s vysokým výnosem je důležitá 
obvzláště v posledních letech, kdy se k sobě výrazně 
přibližují ceny krmné a potravinářské pšenice. RGT Re-
form ve svém segmentu všechny tyto kvality přinesl a 
přesvědčil o nich i pěstitele napříč Evropou.

Výbornou zimuvzdornost RGT Reform demon-
struje jakoby hlubokým zimním spánkem. Jeho po-
rosty se na jaře probouzejí pomaleji, než u jiných 
odrůd, ale sil mu dlouhý spánek neubírá. Záhy přináší 
vynikající zdravotní stav listové plochy i klasu a velmi 
pevné nepoléhavé stéblo. Po žních se můžete těšit na 
spolehlivou áčkovou jakost, která je charakterizována 
zejména vysokým a stabilním číslem poklesu (BSA 9+). 
To vše s možností pozdního setí, se kterým se RGT Re-
form vyrovná.

Vysoký výnos pak potvrdil v celé řadě pokusů na-
příč celou republikou. Např. na okrese Prostějov byl 
nejpěstovanější odrůdou na 993 ha. V první desítce 
nejpěstovanějších odrůd se pak výnosově umístil na 
druhém místě. 993 ha to je už věrohodný „pokus“! 
Další výsledky a detailní informace o doporučené ag-
rotechnice najdete na dalších stránkách Odrůdových 
listů 2018.

Máme obrovskou radost, že se RGT Reformu na 
českých polích daří. Děkujeme tímto všem pěstitelům 
za to, že dali svou důvěru právě této odrůdě a přejeme 
úspěšné žně se stabilní a kvalitní produkcí. Víme, že 
s RGT Reformem to jistě nebude problém.

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

Evropský bestseller ozimých pšenic.

Proč je RGT Reform  
největší evropská odrůda?
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SILVER
SILVER byl v ČR registrován v roce 2016 po výteč-

ných výsledcích tříletého zkoušení v ÚKZÚZ. Jedná se 
o středně ranou hybridní odrůdu s velmi vitálním pod-
zimním růstem, kdy výborně zvládá stresové podmín-
ky při vzcházení. Rostliny jsou středně dlouhé až dlou-
hé, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní 
stav je velmi dobrý, obzvlášť odolnost fómovému čer-
nání a hlízence je vysoká. Rostliny velmi dobře a hodně 
větví, takže je zapotřebí porosty zbytečně nepřehuš-
ťovat. Počet nasazených šešulí je vysoký. Mrazuvzdor-
nost je velmi dobrá. SILVER je vhodný pro úspěšné pěs-
tování jak v teplé, tak v chladné oblasti a zároveň i do 
oblastí přísuškových. Patří k nejužší špičce těch nejvý-
konnějších odrůd. Dle průzkumu SPZO byl u pěstitelů  
v sortimentu „středních hybridních odrůd“ nejvýnos-
nějším materiálem roku 2017 (tabulka 1).

RGT DOZZEN
RGT DOZZEN je prodejně nejúspěšnější odrůdou 

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

RGT TREZZOR novinka 2018
Novinkou ze šlechtění RAGT je polopozdní MSL 

hybrid RGT TREZZOR. Hybrid byl po úspěšném zkou-

šení v ÚKZÚZ 2015–17 (graf 3) v ČR registrován. Před-
ností této odrůdy je výborná odolnost vyzimování, 
vysoká odolnost poléhání (7,7 b. ÚKZÚZ) při střední 
výšce rostlin (v poloprovozních pokusech společnosti 
VP AGRO prokázal nejvyšší odolnost společně s od-
růdou RGT Dozzen), odolnost hlízence a samozřejmě 
velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v chladné výrobní 
oblasti. 

Výborně se vyrovnává se suššími lokalitami a patří k 
odrůdám s vysokou odolností verticiliovému vadnutí 
(graf 4). Obsahem oleje 49,34 % (v pokusech ÚKZÚZ) 
patří mezi nejolejnatější registrované odrůdy v ČR.

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

šeho sortimentu, hybridní odrůda ze šlechtění RAGT, 
odrůda RGT JAKUZZI. Po dvou letech zkoušení má 
výborný průměr výnosu v průměru celé ČR – 118 %! 

Pro zásev na podzim 2018 je k dispozici jen omeze-
né množství osiva a kromě odrůd RGT DOZZEN, 
SILVER a RGT TREZZOR ji můžete vidět v polopro-
vozních pokusech SPZO na mnoha lokalitách v ČR. 

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

Přeji vám šťastnou ruku při volbě odrůdy a maxi-
mální spokojenost s agronomickým servisem našich 
pracovníků.

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

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

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

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

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

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

Graf 1. Allison – výnos semen – SDO průměr let 2015–17 a samostatně rok 2017 (%)
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Tab 1. Výnos prvních tří „středních hybridních odrůd“ s osevní plochou 1 000 – 5 000 ha u členů SPZO (2017)

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

Graf 2. RGT Dozzen – výnos semen POP SPZO, sortiment B , 2017 (%)
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V hodnocení výnosu zvítězilo Viriato díky dobrému hospodaření s vláhou.
lehlivost. Proč tomu tak bylo? Viriato je rané a to ve 
všech fázích vegetace, má rychlý počáteční vývoj na 
jaře, dobře hospodaří s vláhou v průběhu vegetace a 
přísuškům tzv. „utíká“. Díky osinám zvládne i lépe pro-
ces nalévání zrna v závěru vegetace. Pro velmi vysoký 
výnosový potenciál však obstojí i v úrodných letech, 
o čemž svědčí 7. a 8. místo v pořadí technologií v loň-
ském roce.

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

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

Matchball opět ukázal to, že je již několik roků vý-
nosová špička. Ve výnosovém pořadí byly tři technolo-
gie na této odrůdě v první šestce! Ukázal, že v se dove-
de vypořádat s nedostatkem vody v závěru vegetace a 
má výbornou strukturu tvorby výnosu postavenou na 
vysokém počtu zrn z jednotky plochy.

Právě odrůdy RGT Reform, Viriato a Matchball  
v uvedené soutěži již poněkolikáté potvrdily, že jsou to 
nejlepší, co je momentálně v odrůdové skladbě ozimé 
pšenice na českém trhu dostupné. Analýza uvede-
ných soutěží a různé pěstitelské postupy nám umožní 
vytvářet optimální pěstitelská doporučení, která ve-
dou k maximálnímu využití výnosového potenciálu 
uvedených odrůd.

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

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

Při tradičním polním dnu i v průběhu vegetace 
bylo možné na třech plodinách – ozimé pšenici, jar-
ním a ozimém ječmeni – sledovat různé agrotechnic-
ké postupy zadavatelů. Tradičně nejvíce soutěžících 
bývá na ozimé pšenici. Na celkové hodnocení je mož-
no nahlížet hned z několika hledisek – podle dosaže-
ného výnosu, z hlediska ekonomiky pěstování nebo 
podle investovaných nákladů. 

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

 
V roce 2017 dominovalo Viriato

Důležitým faktorem pro úspěch je i zvolená odrů-
da ozimé pšenice. Od roku 2015 jsou v technologiích 
nejvíce zastoupeny odrůdy firmy RAGT a jsou i v této 
soutěži nejúspěšnější. Když se podíváme na 3 posled-
ní roky, tak v roce 2015 dominovala odrůda Matchball,  
v roce následujícím to byl RGT Reform a loňský rok vy-
cházely nejlépe ty s osinatou pšenicí Viriato. Nejvyššího 
výnosu dosáhla technologie firmy Ditana – 11,92 t/ha. 
I zbylé technologie prezentované na Viriatu byly 
ve výnosovém pořadí na absolutní špici – 2., 9., 11.  
a 12. místo potvrdily jeho výnosovou stabilitu a spo-

Soutěž pěstebních technologiích v Kroměříži 2017

Pořadí Zadavatel technologie Odrůda Výnos (t/ha)

1. Ditana Viriato 11,92

2. TIMAC Viriato 11,65

3. Adama Matchball 11,59

4. Adama RGT Reform 11,56

5. DOW Matchball 11,54

6. Lukrom Matchball 11,52

7. Agrostis Torp 11,49

8. AgriStar RGT Sacramento 11,46

9. Bayer Viriato 11,33

10. Innvigo Agrar RGT Reform 11,32

11. Dupont Viriato 11,20

12. Aventro Viriato 11,13

13. Dupont RGT Reform 11,12

14. Ditana RGT Reform 11,12

15. EnergoAgro Frisky 11,11

16. LG / BASF Sheriff 11,09

17. EGT System Matchball 11,08

18. LG / BASF Frisky 11,05

19. Agrotrial Julie 11,03

20. AgriStar RGT Reform 11,02

21. Sumi Agro RGT Reform 11,00

22. Bayer RGT Reform 10,91

23. TIMAC RGT Sacramento 10,89

24. ZOD Rataje Rivero 10,89

25. Selgen / Aventro Steffi 10,88

26. Mendelu RGT Reform 10,87

27. Hložek RGT Reform 10,86

28. DOW RGT Reform 10,85

29. Mendelu Julie 10,84

30. Pravčická Genius 10,80

31. Hložek Hybery 10,74

32. Soufflet Agro Fakir 10,73

33. RAGT RGT Reform 10,70

34. Tykal Balitus 10,65

35. Uniagro LG Imposanto 10,61

36. Soufflet Agro Sailor 10,61

37. BOR Gordian 10,60

38. EnergoAgro Gejzír 10,55

39. Pravčická Rebell 10,52

40. Zetaspol Judita 10,47

41. Syngenta Matchball 10,46

42. Mendelu Gordian 10,46

43. Agrotrial Patras 10,46

44. RAGT RGT Cesario 10,43

45. EGT System RGT Reform 10,41

46. Malošík Fakir 10,40

47. Uniagro RGT Reform 10,38

48. Malošík RGT Reform 10,37

49. BOR Pankratz 10,37

50. Zetaspol Julie 10,32

51. Saaten Union Tobak 10,29

52. Saaten Union Rivero 10,29

53. Tykal Angelus 10,27

54. Sumi Agro Matchball 10,23

55. VUKROM KM 53–14 10,23

56. Adama Bernstein 10,22

57. Selgen / Aventro Julie 10,17

58. Agrostis Imposanto 10,04

59. Aventro RGT Reform 9,99

60. Lukrom Penelope 9,96

61. ZOD Rataje Viki 9,95

62. RWA Slovakia Julie 9,92

63. Syngenta Gordian 9,88

64. VUKROM KM 178–14 9,64

65. Adama Lunadur 9,20

66. Klee Agro SMH 166 8,30

67. Klee Agro SMH 234 8,12

68. RWA Slovakia Wintergold 7,77

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií – Kroměříž 2017. Pořadí dle výnosu (ZVÚ Kroměříž)
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nebo mohou mít škodlivé účinky.

Na základě uvedených rozdílů v chování jednot-
livých účinných látek na morforegulaci řepky, zdra-
votního stavu porostů, jejich hustoty, míry intenzity 
pěstování můžeme volit jednotlivé přípravky a jejich 
dávky. Správně a včas založené porosty ozimé řepky 
by měly být morforegulovány na podzim. Zvýší se 
tím mrazuvzdornost, zajistí se lepší rozvoj kořenové 
soustavy, vytvoří se základ diferenciace úžlabních pu-
penů – budoucích větví. Kvalitně zregulovaný porost 
na podzim vyžaduje zjara, vedle ochrany proti houbo-
vým chorobám, pouze regulaci výšky porostu a úpra-
vu habitu rostliny pro dosažení optimálního rozložení 
květenství a šešulí v porostu.

Optimalizace výběru přípravků pro regulaci
Povolených fungicidů s regulačním účinkem na 

řepku je velmi mnoho. Uplatňuje se v nich však jen 
několik málo účinných látek, z nichž každá se svými 
vlastnostmi částečně odlišuje.

Chlormequat chloride a mepiquat chlorid jsou 
látky s výlučně regulačním účinkem. Metconazol a 
tebuconazol, ze skupiny azolových fungicidů, mají 
v plných dávkách rovněž silný regulační efekt a sou-
časně působí jako fungicidy. S podobným účinkem je 
na trhu ještě paclobutrazol, který ale není v žádném 
přípravku registrován jako jediná účinná látka.

Další azoly, které se v přípravcích vyskytují – di-
fenoconazol, tetraconazol, prothioconazol, pro-
piconazol, cyproconazol porosty neregulují, ale 
působí silně fungicidně. Novější skupiny látek – kar-
boxamidy (SDHI) a strobiluriny jsou také pouze fun-
gicidně účinné, i když u některých strobilurinů, zvláště 
u azoxystrobinu, je známý stimulační efekt projevující 
se prodloužením doby senescence (stárnutí).

Jak ale vyplývá z mnoha publikovaných dat, poku-
sů a dlouholetých zkušeností, lze optimalizovat jejich 
výběr a dávkování podle termínů aplikace, zdravotní-
ho stavu a úrovně výživy tak, aby regulační zásah při-
spěl k dosažení požadovaných výnosů.

Regulace řepky na podzim
Důležitým faktorem pro podzimní regulaci je včas-

nost zásahu zvláště u časně setých porostů a ploch s 
vyšší zásobou živin po předplodinách. Časnou aplikací 
regulátorů, případně použitím dělených dávek, se za-
mezí, kromě snížení výšky růstového vrcholu, také nad-
měrnému růstu listů ještě v podmínkách dlouhého dne. 
Aplikaci je vhodné provést v době, kdy ještě není po-
rost zapojený, při pokryvnosti povrchu půdy 70–80 %, 
ve fázi 3–5 listů. Zpomalí se tím zakrývání porostu, 
podpoří tvorba základů bočních větví a tvorba kořene. 
Aplikace v pozdějším termínu, když má řepka 5–6 listů 
a porost je zapojený, již regulátory růst kořenů, hlavně 
do hloubky, moc neovlivní.

Porosty s uspokojivým zdravotním stavem
Pro podzimní regulaci řepek nejvíce vyhovují pří-

pravky s obsahem chlormequat chloridu, mepiquat 
chloridu, metconazolu a tebuconazolu.

Retacel Extra R 68
je jediným přípravkem s obsahem účinné látky 

chlormequat chloride registrovaný k podzimnímu 
ošetření řepky v dávce 2 l/ha. Z hlediska poměru ceny 
a účinku je nazastupitelný zejména u časně setých ře-

pek a u porostů řepek a odrůd s rychlým vývojem na 
podzim, u kterých jsou zpravidla nutné dva regulační 
zásahy před zimou. Buď se použije jako první ošetře-
ní s následnou aplikací některého z dalších přípravků, 
anebo s ním lze počítat jako s doplňkovým zásahem v 
případech dlouhotrvajícího teplého a vlhkého počasí 
v měsících říjnu a někdy také listopadu. Důležité ale 
je, aby v době aplikace a po ní byly teploty nad 10°C.  
V případě mírně nižších teplot (od 5°C ) lze přídavkem 
vhodného smáčedla zajistit stejnou účinnost. Tento 
tank-mix je ale bezpodmínečně nutné již nemíchat 
s žádnými dalšími přípravky ani s tekutými hnojivy 
(DAM 390 apod.).

Caramba
Metconazol má regulační účinek na řepku ve fázi 

4–5 listů již od dávky 42 g účinné látky na hektar. To 
odpovídá 0,75 l/ha produktu, což se používá zejména 
při dělených aplikacích. Později se přidává na každý 
další list 0,1 l/ha až do registrované dávky 1,5 l/ha. Tep-
loty v době aplikace a několik dní poté by měly být 
nad 10°C, minimálně od 5°C. Přípravek se nedoporu-
čuje míchat s hnojivem DAM 390.

Caryx
Mepiquat chlorid inhibuje tvorbu giberelinu,  

a tím brzdí růst, zkracuje hypokotyl a zpevňuje bu-
něčné stěny. Zlepší tím přezimování. Metconazol má 
rovněž regulační účinek a současně působí také na 
fomovou hnilobu. Přípravek lze použít již od 2. listu ře-
pky. Velmi dobře se hodí na vyrovnání nestejnoměrně 
vzešlých porostů.

Tebuconazol
Na bázi této účinné látky je u nás registrováno více 

než 10 přípravků. Obsahem účinné látky se mezi sebou 
neliší, všechny mají obsah 250 g/l. Poměrně velké roz-
díly vykazují v pokusech a v praxi v důsledku rozdílné 
kvality pomocných látek a smáčedel ve formulaci. Při 
jejich výběru doporučuji neřídit se pouze cenou, ale 
poohlédnout se po publikovaných výsledcích SPZO, 
případně jiných, na komerci méně závislých pracovišť. 
Pro zvýšení účinku slabších formulací lze přídavkem 
vhodného smáčedla účinek upravit. Tebuconazol má 
regulační účinek na řepku od fáze 4–5 listů v dávce 
125 g účinné látky/ha. Maximální povolená dávka je 
250 g účinné látky/ha, což odpovídá 1 l přípravku/ha. 
Většinu přípravků je povoleno použít v řepce pouze 
jednou za vegetaci, a to buď na podzim nebo na jaře.

Porosty s výskytem houbových chorob 
na podzim

V některých letech lze již od stádia vzcházení na-
cházet na řepkách příznaky houbových chorob listů 
– plísně zelné a fomové hniloby, která se může záhy 
objevit také na kořenovém krčku. Proto v těchto si-
tuacích, a také preventivně na pozemcích s vysokým 
zastoupením brukvovitých plodin v osevním postu-
pu, volíme pro podzimní regulaci alespoň jeden vstup  
s přípravky se silným fungicidním efektem.

Tilmor
Přípravek s obsahem účinných látek prothio-

conazol a tebuconazol. Používá se především na 
podzim. Velmi vhodný na porosty odrůd náchylných 
na fomovou hnilobu a na plochy, na kterých je řepka  
v osevním postupu za méně než 4 roky po sobě anebo  
za vlhkých podmínek na podzim.

Tab. 1.  Hlavní skupiny rostlinných hormonů a jejich funkce

Tab. 3.  Regulační účinek fungicidů používaných v řepce

Tab. 2.  Účinné látky regulátorů růstu povolené do řepky

Regulace porostů ozimé řepky
Formování rostlin ovlivněním fytohormonů na podzim a na jaře.

Magnello
Tebuconazol inhibuje syntézu giberelinu a sterolu 

a brzdí dělení buněk, difenoconazol inhibuje deme-
tylaci sterolu a má proto velmi silný fungicidní vliv. Vel-
mi dobrou účinnost má zvláště proti fomové hnilobě.

Použití přípravků s regulačním účinkem na jaře
Hlavním termínem pro regulaci dobrých poros-

tů by měl být podzim. Časné jarní aplikace při výšce 
porostů 20–30 cm fungicidy s regulačním účinkem lze 
doporučit pouze do pozdě setých, řídkých a mezero-
vitě vzešlých porostů. Zásadně nebudeme regulovat 
husté porosty nad 50–60 rostlin/m2. Podpořením 
větvení bychom dosáhli zbytečné další zahuštění s 
negativním vlivem na výnos. Pro případnou jarní regu-
laci lze použít stejné přípravky jako na podzim, kromě  
Retacelu Extra R 68. Veškeré fungicidy s obsahem 
účinné látky tebuconazol by se neměly v průběhu ve-
getace použít víckrát než jednou. Pro jarní regulační 
zásah se kromě uvedených velmi dobře uplatní To-
prex, případně Efilor.

Toprex
Toprex je přípravek, který je určen pro regulaci ře-

pek na jaře. Obsahuje dvě azolové fungicidní účinné 
látky paclobutrazol a difenoconazol, které inhibují 
demetylaci sterolu a paclobutrazol současně brzdí dě-
lení buněk a působí jako regulátor již od dávky 40 g 
účinné látky na hektar. Výrazný efekt získáme již při 
dávkách přípravku 0,2 l/ha.

Efilor
Kromě metconazolu obsahuje účinnou látku ze 

skupiny carboxamidů boscalid se silným fungicidním 
účinkem. Je vhodný zejména pro jarní aplikaci. Při čas-
ném použití působí velmi dobře proti fomové hnilobě. 
Při použití v době kvetení se uplatní jeho silný fungi-
cidní efekt.

V hustých porostech, které na jaře neregulujeme, 
se často začnou zjara rozvíjet houbové choroby. Pro 
tyto situace zvolíme některý z fungicidů, který nemá 
současně retardační účinek (Apel, Bumper Super, Emi-
nent Star, Yamato). To stejné platí, pokud se na dobře 
zregulovaných porostech z podzimu, v důsledku ne-
příznivých podmínek v průběhu zimy anebo na jejím 
konci, vyskytnou houbové choroby. 

Rozhodnutí, kdy a v jakém termínu použít na jaře 
regulaci usnadní tabulka 4.

Ovlivnění výšky porostů a architektury porostů
Posledním obdobím, kdy můžeme ovlivnit celkový 

habitus rostliny, její výšku a docílit rovnoměrné rozlo-
žení květenství v prostoru porostu, je do fáze začátku 
kvetení. Tato doba se částečně překrývá s obdobím 
ochrany proti houbovým chorobám, zejména hlízen-

ce. Proto podobně, jako u volby přípravků pro jarní 
regeneraci, se také zde rozhodujeme podle několika 
kritérií.

U vyšších odrůd a odrůd náchylných k poléhání 
snižujeme délku hlavního stonku. V takovém případě 
je třeba regulátor aplikovat do výšky 30 cm porostu. 
Později to již nemá smysl. Na snížení výšky porostu a 
ochranu proti polehnutí lze použít regulátory s účin-
nou látkou trinexapac ethyl ve vývojové fázi od 
BBCH 39 do fáze BBCH 55, kdy se na hlavním květen-
ství oddělily jednotlivé zavřené květy. Tyto přípravky 
se v praxi nepoužívají, protože nemají fungicidní účin-
nost, která je v tomto období nezbytná.

V období kvetení se zaměřujeme na ochranu proti 
houbovým chorobám přípravky na bázi strobilurinů a 
karboxamidů – Amistar Xtra, Pictor, Propulse. Pokud 
ale použijeme fungicid se současně regulačním účin-
kem, dosáhneme přibrzdění růstu terminálního kvě-
tenství a můžeme regulací podpořit sekundární větve, 
aby rovnoměrně obsadily prostor, čímž vytvoříme 
předpoklad pro lepší dozrávání. Takový zásah se vy-
platí zejména v porostech s předpokladem vysokých 
výnosů (nad 4 t/ha).

Fungicidní a současně regulační účinek mají pro-
dukty s účinnou látkou prothioconazol a tebuconazol 
a již zmíněný Efilor.

Corinth a Tilmor
Obsahují dva azoly prothioconazol s velmi dob-

rou fungicidní účinností a morforegulační efekt za-
jišťuje tebuconazol v dávce 160 g účinné látky na 
hektar. Nutno podotknout, že současné použití hno-
jiva DAM 390 snižuje účinnost těchto přípravků. Jejich 
využití v této fázi omezuje zákaz použití jakéhokoli pří-
pravku s účinnou látkou tebuconazol více než jednou 
za sezónu.

Závěr
V současné době klesajících cen komodit, řepku 

nevyjímaje, je pro podnikatele v zemědělské výrobě 
vysoce důležitý finanční zisk a rentabilita pěstová-
ní každé plodiny. Regulace řepek je neoddělitelnou 
součástí technologie, ale není jediným prostředkem 
na zajištění vysokých výnosů. Nebudeme-li mít v po-
řádku osevní postup, dobře se starat o půdu, na které 
řepku a všechny ostatní plodiny pěstujeme, mít vyvá-
ženou výživu rostlin, ani velmi precizní regulace nás 
k cíli nedovede. V článku uvedené zásady nemusí být 
dogmatem. Volba termínů, dávek přípravků a rozhod-
nutí o aplikaci vyžadují značnou dávku agronomické-
ho citu, zkušeností a znalostí. 

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

Skupina Funkce Podporují Brzdí – inhibují

Kyselina abscisová udržuje dormanci semen
uzavírá průduchy
(stresový hormon)

Gibereliny
iniciují klíčení semen,
ukončují zimní dormanci

růst stonků a vývoj plodů

Cytokininy
dělení buněk, stimulace bočních větví 
a odnoží a růst kořenů

odumírání listů

Auxiny
iniciují diferenciaci  
adventivních kořenů

prodlužovací růst  
a růst plodů

růst bočních větví  
a odumírání listů

Brassinosteroidy
diferenciace vaskulárního 
systému

růst pylové láčky,  
prodlužování stonku

Ethylén
dozrávání plodů stárnutí  
a odumírání listů

prodlužování stonků

Skupina Inhibice giberelinů Inhibice etylénu Vliv na listovou plochu

tebuconazol silná slabá uzavírá průduchy (stresový hormon)

metconazol silná slabá

paclobutrazol silná slabá odumírání listů

cyproconazol slabá mírná růst bočních větví a odumírání listů

difenoconazol slabá mírná

prothioconazol velmi slabá mírná prodlužování stonků

propiconazol velmi slabá velmi slabá uzavírá průduchy (stresový hormon)

azoxystrobin žádná silná prodlužování stonků

Látka Biologické působení – funkce
Komerční produkty 
povolené pro řepku

Chlormequat 
chlorid

brzdí produkci giberelinů v počáteční fázi jejich tvorby, snižuje api-
kální dominanci hlavního stonku, podporuje tvorbou bočních větví

Retacel Extra R 68

Mepiquat chlorid snižuje obsah giberelinů, zpomaluje prodlužovací růst stonku Caryx

Trinexapac ethyl
inhibuje poslední stupně biosyntézy giberelinů, zpomaluje  
prodlužovací růst stonku

Moddus, Proteg,
Vertico

Řepka olejka je po pšenici a kukuřici další nejví-
ce zastoupenou plodinou v našem zemědělství. To 
se odráží v poměrně velkém množství publikova-
ných prací, článků a firemních doporučení, jejichž 
cílem je poskytnout pěstitelům informace pro do-
sažení maximálních výnosů, optimalizovat výživu, 
ochranu, ale také usměrnit růst a vývoj rostlin tak, 
aby splňovaly potřeby mechanizace, aby porosty 
nepoléhaly a aby byly schopny co nejlépe odolávat 
biotickým a abiotickým vlivům. K dosažení těchto 
cílů se vedle správné agrotechniky používají různé 
látky, které brzdí nebo naopak podporují dynami-
ku vývoje porostů. 

Mechanismy morforegulace 
Řepka velmi silně reaguje na hustotu porostu. Kaž-

dá změna hustoty ovlivní morfologické charakteristiky 
jednotlivých rostlin a výnos plodiny. Morforegulací 
ovlivňujeme u řepky velikost a mohutnost kořenové-
ho systému, tvar nadzemních částí rostliny, její výšku, 
počet bočních větví, nasazení šešulí a tvorbu semen. 
Tvar rostlin, řepku nevyjímaje, ovlivňuje především její 
genetický původ, prostředí, ve kterém roste a endo-
genní fytohormony. Přehled hlavních skupin rostlin-
ných hormonů je uveden v tabulce 1.

Zastoupení fytohormonů v průběhu vývoje a 
růstu rostlin se výrazně mění. Každou vývojovou fázi 
určuje dominance jiných hormonů a jejich vzájemné 
interakce. Obsah kyseliny abscisové v semenech řepky 
je poměrně nízký. Proto jsou semena schopna krátce 
po dozrání klíčit. V průběhu bobtnání semene obsah 
kyseliny abscisové prudce klesne za současného ná-
stupu giberelinů. Spouští se tím celá řada metabolic-
kých procesů mobilizujících zásobní látky semene a 
oživuje se růst vrcholových buněk základu kořínku a 
posléze klíčku jako základu nadzemní části rostliny.

Po vyčerpání zásobních látek semene začíná kořen 
plnit funkci zásobení mladé rostlinky vodou a živinami 
a současně se v kořenových špičkách tvoří cytokininy. 
Vaskulárním systémem jsou transportovány do nad-
zemní části rostliny, kde v této vývojové fázi usměrňují 

její velikost a tvar. Na intenzitu těchto procesů mají vliv 
také vnější podmínky – teplota, délka a intenzita slu-
nečního svitu, přístupnost živin z půdy, které určují, jak 
rychle a jakým způsobem se budou jednotlivé orgány 
diferencovat. V tomto období nastává první možnost 
ovlivnit řepku exogenními látkami s regulačním účin-
kem, zejména chlormequat chlorid a mepiquat chlo-
rid (tabulka 2).

Významnou regulační funkci může mít celá řada 
jiných sloučenin. Mezi ně patří rovněž některé azolové 
fungicidy. Azoly redukují etylén a zvyšují hladinu cy-
tokininů. Současně ale také blokují syntézu giberelinů. 
Ne všechny azoly mají regulační účinek. Některé, byť je 
jejich fungicidní působení podobné, schopnost ovliv-
nit fytohormony nemají (tabulka 3).

Regulátory, vývojová stádia a vliv podmínek
Vzhledem k tomu, že se zastoupení a vzájemný 

poměr fytohormonů v procesu ontogeneze rostliny 
mění, nemůže a není vliv regulátorů růstu ve všech 
vývojových fázích stejný. Například metconazol apli-
kovaný ve fázi listové růžice podpoří rozvoj kořenové 
soustavy víc, než aplikovaný později. Při použití před 
květem sníží počet květů, pokryvnost listové plochy a 
výkon fotosyntézy, ale současně podpoří tvorbu kvě-
tenství bočních větví. Celková výška rostliny se sníží, 
ale současně se docílí lepší rozložení květů a šešulí  
v prostoru.

Jiný azol – paclobutrazol – v registrovaných dáv-
kách zkracuje délku lodyhy, ale při předávkování způ-
sobí její velmi silné zbrzdění, výrazně zpozdí kvetení a 
v krajním případě zredukuje počet květů. Po aplikaci 
azolů se silným brzdícím účinkem v pozdějších vývo-
jových fázích (BBCH 55 až 69) se snižuje pokryvnost 
listové plochy a výkonnost fotosyntézy. To je pouze 
několik příkladů nežádoucího působení regulátorů. 
Jejich aplikace může mít při nesprávném použití ne-
gativní vliv. Nejlépe působí tehdy, když jsou rostliny v 
optimálních podmínkách pro růst a vývoj. Za stresu, 
ať už při nízkých teplotách nebo naopak v průběhu 
silného slunečního záření či za sucha, buď nefungují, Tab. 4. Rozhodovací diagram pro regulaci porostů řepek na jaře

Obrázek 1. V této fázi je vhodné u časně setých porostů zahájit první regulační zásah Obrázek 2. Poslední fáze, kdy regulátory silně ovlivní délku kořene Obrázek 3. Dobře zregulovaná rostlina řepky s početnými bočními větvemi Obrázek 4. Období dlouživého růstu trvá velmi krátkou dobu

Zdravotní stav Výživa Hustota Cíl ošetření
Termín regulace porostů

BBCH 30–32 (10–15 cm) BBCH 50–53 (50–60 cm)

dobrý

špatná
řídký zahuštění porostu ANO – regulátor růstu NE

optimální – hustý nepřehustit, zvýšit odolnost poléhání NE ANO – fungicid s regulačním účinkem

dobrá
řídký – optimální zahuštění porostu, maximální počet větví a šešulí ANO – regulátor růstu NE – fungicid až v květu

hustý
zkrácení terminálu, vytvoření dobré architektury 
květenství a poléhání

NE ANO – fungicid s regulačním účinkem

špatný

špatná

řídký zlepšení zdravotního stavu a hustoty ANO – fungicid s regulačním účinkem NE – fungicid až v květu

optimální – hustý
zlepšení zdravotního stavu bez přehuštění  
porostu, zvýšení odolnosti poléhání

NE – použít fungicid bez regulačního účinku
ANO – fungicid s regulačním účinkem,  
v květu vždy fungicid

dobrá

řídký – optimální
zkrácení terminálu, vytvoření dobré architektury 
květenství a poléhání

ANO – fungicid s regulačním účinkem NE – fungicid až v květu

hustý zlepšení zdravotního stavu a poléhání NE – použít fungicid bez regulačního účinku
ANO – vždy regulátor růstu a fungicid  
v květu
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„Půdo–ozdravující plodiny“ pod značkou RAGT.

RAGT Soil Health Plants

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

Není to náhoda, že velké množství odrůd, které 
se rozšířily a prosadily v Německu, dosáhly obdobně 
velké rozšíření i v ČR. Podobné klimatické podmínky, 
kvalitní strojové vybavení a vysoká pěstitelská úroveň 
farmářů v ČR dovede maximálně využít výnosový po-
tenciál odrůd.

V České republice dal RGT Reform o sobě poprvé 
významně vědět v roce 2015. Tehdy zaznamenal v Me-
zinárodní soutěži pěstebních technologií v Kroměříži 
nejvyšší výnos – 15,1 t/ha. Uvedený výnos je absolut-
ně nejvyšší za celou dobu existence této soutěže, kte-

Firma VP AGRO již více než 8 let nabízí odrůdy 
ozimých obilnin na sklizeň nadzemní hmoty, kte-
rá se následně senážuje nebo silážuje. V případě 
ozimého tritikále jsme nabízeli odrůdu BALU PZO, 
která byla prvním v Německu registrovaným tri-
tikálem, určeným na výrobu biomasy. Jedná se o 
nejvzrůstnější tritikále žitného typu, s velmi rych-
lým a bujným jarním vývojem. Nyní přicházíme s 
novinkou ze stejné šlechtitelské stanice s názvem 
TENDER PZO.

Po letitých zkušenostech s odrůdou Balu PZO, u kte-
ré se výnos nadzemní hmoty pohyboval na úrovni 35 
až 40 t/ha, jsme chtěli sortiment inovovat a nabízíme 
proto pro rok 2018 nejvýkonnější materiál německých 
státních odrůdových zkoušek Tender PZO (tabulka 1). 
Tender PZO je v současné době nejvýnosnější ozimé 
tritikále na GPS využití. Ačkoliv nepatří mezi nejvyšší 
tritikále, v oficiálních registračních pokusech v Němec-

Vítěz českých i německých registracích má 
jméno Cedrico. Jedná se o polopozdní tritikále 
pšeničného typu, které je vhodné pro krmné úče-
ly. Rostliny jsou nižší a jsou odolné proti poléhání.

To je ojedinělé a nejlepší hodnocení ÚKZÚZ  
v rámci celého sortimentu ozimého tritikále (tabulka 1). 
Současně se jedná o odrůdu s výborně hodnocenou 
mrazuvzdorností. Hodnocení výnosu si zaslouží po-
drobnější popis: nejprve bylo Cedrico registrováno v 
Německu, kde s přehledem vyhrálo výnosové hodno-
cení. Následně se stalo vítězem českých registračních 
zkoušek, kde překonalo nejen kontrolní, ale i ostatní od-
růdy a bylo v roce 2017 registrováno i v ČR. Po registrač-
ních zkouškách jsme Cedrico zařadili do pokusů v rám-
ci Seznamu doporučených odrůd, kde Cedrico opět 
excelovalo a je nejlépe hodnocenou odrůdou (graf 1). 

Jednoznačným kladem je tedy výnos zrna, odol-
nost vůči poléhání a vysoká mrazuvzdornost. Ani 
zdravotní stav však nezůstává pozadu, velmi dobře je 
hodnocena odolnost proti rzi plevové na listu (8 b.), 
nad průměrem je i odolnost proti rzi žitné (7 b.), bra-

rý zde ozimá pšenice dosáhla. Naprosto dominantně si 
v této soutěži vedl v roce 2016 a v první šestici nejvý-
nosnějších technologií bylo pět prezentováno právě 
na RGT Reformu. Ve všech prezentovaných variantách 
udržel i A potravinářskou kvalitu. Velmi dobře si vedl  
i v roce 2017. 

RGT Reform je polopozdní až pozdní odrůda, na 
středním až kratším stéble (85–90 cm), dobře odnožu-
jící. Výnos tvoří spíše hustotou porostu, při vyšší HTZ 
(48 g). Vyniká i velmi dobrou kompenzační schop-
ností tvorby výnosu. Má velmi široké výsevní okno, 
lze jej vysévat i na pozdní výsevy i po kukuřicích na 
zrno. Díky velmi dobré mrazuvzdornosti je spolehli-
vou odrůdou také z hlediska přezimování. Pro odrůdy 
je typický pomalejší jarní vývoj, intenzivně odnožuje. 
Ve fázi DC 25–30 je vhodné použít morforegulátor 
typu CCC 1,0 l/ha na srovnání odnoží, příp. podporu 
odolnosti poléhání. Je vhodné vést porost k cílenému 

ku je naprostou jedničkou s ojedinělým hodnocením 
výnosu 8/8 bodů. Výborně je hodnocená i odolnost 
vůči poléhání, což je po výnose nejdůležitější vlastnost 
GPS-obilnin. Boduje také ve zdravotním stavu, špičko-
vě je hodnocen v odolnosti vůči padlí, braničnatce  
a rzi pšeničné.  

Tender PZO, typické tritikále žitného typu, je mož-
né sít od konce září až do začátku listopadu při výsevku 
250–280 zrn/m2, při pozdních výsevech až 350 zrn/m2. 
Pozdní výsevy velmi dobře toleruje. Hnojení dusí-
kem doporučujeme 120–170 Kg/ha v dělené dávce  
(v době odnožování cca 50 kg/ha a při sloupkování cca  
90 kg/ha). V době objevení 1. až 2. kolénka ošetření 
0,3–0,5 l Modussu/ha. Pro Tender PZO je typický pozd-
nější start a začátek sloupkování. Nicméně v termínu 
sklizně patří mezi polorané odrůdy. Tender PZO je 
vhodný i na lehké, písčité půdy. Přezimování má vý-
borné.

ničnatce plevové (7 b.) a proti komplexu listových skvr-
nitostí (7 b.). Šesti body z devíti je hodnocená odlnost 
vůči padlí travnímu na listu. Vzhledem k vyšší hustotě 
porostu doporučujeme výskyt padlí travního sledovat 
a porost ošetřit podle aktuálního tlaku patogena. 

Podle německých testů Cedrico vyniká nízkou ku-
mulací DON v zrnu, proto je doporučováno jako vy-
nikající krmné tritikále. V hodnocení krmné jakosti má 
vysoké číslo poklesu, obsah dusíkatých látek je středně 
vysoký, objemová hmotnost vysoká a podíl předního 
zrna středně vysoký. HTZ je nižší. Cedrico dobře zvlá-
dá setí do lehčích půd nebo setí ve vyšších polohách, 
stejně jako sušší oblasti a pozdní výsevy.

Novinka Cedrico se tedy jeví jako univerzální tri-
tikále vhodné do všech výrobních oblastí a všechny 
dosavadní výsledky ukazují na velmi kvalitní genetiku 
a vyplývá z nich předpoklad, že Cedrico bude špičko-
vou odrůdou, kterou vám budeme moci nabídnout.

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

Vysoký výnos, A jakost, mrazuvzdornost a zdravotní stav jsou hlavními klady. 

Nejvýnosnější GPS tritikále německých registrací k dostání v ČR.

Výnos, nepoléhavost a velmi dobrý zdravotní stav jsou vstupenkami k plošnému pěstování.

RGT Reform – jednička v České republice i v Německu

Na česká pole přichází XXXL tritikále na GPS

Nové ozimé tritikále pšeničného typu Cedrico

počtu 580–650 klasů/m2. Při pěstování po obilnině do-
poručujeme preventivní ošetření proti chorobám pat 
stébel. Pro maximální využití výnosového potenciálu 
odrůdy je následně vhodná fungicidní ochrana listo-
vé plochy a klasu. I přes dobrou odolnost k poléhání 
ve fázi DC 31–33 doporučujeme morforegulaci pří-
pravky na bázi trinexapac–ethyl v dávce 0,2–0,4 l/ha, 
příp. v kombinaci s CCC. Podpora odolnosti poléhání,  
i vzhledem k jeho výnosovým možnostem, je zása-
hem, který se vyplatí nepodcenit. Z pohledu N–výživy, 
je třeba zohlednit možnosti stanoviště, stejně jako špič-
kový výnosový potenciál odrůdy. Platí zásada, že na  
1 t výnosu je třeba 25 kg N. Pak na těch nejúrodnějších 
lokalitách by celková dávka N neměla klesnout pod 
200 kg/ha, přičemž rozdělení dávky doporučujeme v 
procentickém poměru 35 % regenerační + 35 % kvan-
titativní + 30 % kvalitivní hnojení. Ve vztahu k potravi-
nářské kvalitě – obsahu NL, případně lepku, které mo-
hou být významně vázány nejen na výživu N, příp. S, 

Výhodou tritikále na GPS využití je oproti žitu del-
ší termín setí. Ideální pro určení optimálního termínu 
sklizně by bylo stanovení kvalitativních parametrů 
sklízené hmoty jako jsou ADF, NDF, obsah dusíkatých 
látek a škrobu. Tato stanovení jsou však časově i fi-
nančně náročná a v současnosti se jako nejpraktičtější 
vodítko zdá být stanovení sušiny, případně sledování 
jejího vývoje. 

Současně hraje v provozních podmínkách velkou 
roli souběh dalších sezónních prací, technické vyba-
vení nebo volba následující plodiny. Nejčastěji to bývá 
ozimá řepka, kdy časové okno umožňuje aplikaci di-
gestátu, nebo velmi rané kukuřice, čiroky nebo obil-
notravní směsi. Nárůst sušiny koreluje nejen s fenolo-
gickou fází rostlin, ale i se srážkami, hnojením a typem 
půdy. Sklizeň je zbytečné uspěchat a sklidit tak méně 
energeticky bohatou řezanku, nicméně při vysoké 
sušině se porost špatně sklízí a pletiva obsahují v bio-

ale zejména na termín aplikace kvalitativního přihno-
jení, výsledky ukazují důležitost včasné aplikace, což  
v případě kvalitativního přihnojení je ve fázi DC 37–39.

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

RGT Reform potvrdil i v roce 2017 pozici velmi vý-
nosné a spolehlivé odrůdy. Proto se na podzim loňské-
ho roku na běžných plochách zaselo téměř 10 000 t 
osiva. Děkujeme všem pěstitelům za přízeň.

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

plynce téměř nerozložitelný lignin. 

Porosty doporučujeme sklidit na začátku až v po-
lovině června při sušině max. 38–39 % a v ideálním pří-
padě při mléčně-voskové zralosti zrna. Termín sklizně 
podle našich zkušeností nejvíc ovlivňuje průběh poča-
sí, zejména vysoké teploty a srážky, a volba stanoviště.  

Jednoznačné výhody ozimého tritikále TENDER 
PZO spočívají ve velmi vysokém výnosu, v nízkých ná-
rocích na stanoviště, jednoduché pěstební technolo-
gii a nízké nákladovosti. Nezanedbatelná je i možnost 
pěstování na erozně ohrožených půdách, diverzifika-
ce osevního postupu a rozložení sezónních prací. Siláž  
z tritikále je navíc k dispozici o přibližně dva měsíce 
dřív než kukuřičná siláž.

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

Půda je nejdůležitější součástí zemědělské vý-
roby. Během několika posledních let však úrod-
nost půdy celosvětově klesá. Důležitost vypro-
dukovat dostatek potravin (krmiva) byla většinou 
upřednostňována před udržením půdy v dobré 
kondici. Tento přístup je potřeba změnit. A na-
štěstí to jde!

Vlády, vědci, obchodní firmy, dodavatelé i země-
dělci spolupracují na zlepšení „kondice” půdy po 
celém světě. RAGT a Joordens v této záležitosti po-
skytuje zemědělcům kvalitní řešení. Specializujeme 
se na směsi krycích plodin, které jsou přínosem pro 
kvalitu a úrodnost půdy. Díky bohatým zkušenostem 
ve šlechtění můžeme poskytnout širokou škálu plodin 
a odrůd, které mohou být pro půdu velmi prospěšné. 
Zásevem „půdo–ozdravujících” směsí zvýšíte nejen 
úrodnost půdy, ale získáte i mnoho dalších výhod.

Historie
Od roku 1921 poskytuje Joordens Zaden osivo 

vynikajících odrůd, které odpovídají požadavkům 
současných zemědělců. V roce 1963 byla otevřena vý-
zkumná stanice v Neeru (NL) se zaměřením nejprve na 
pícniny, později i na krycí plodiny. V roce 1990 byla v 
Holandsku registrována první rezistentní odrůda hoř-
čice bílé – CONDOR a v roce 1992 byla zaregistrována 
první rezistentní odrůda ředkve olejné – RADICAL.  
V průběhu let se Joordens Zaden stal jedním z před-
ních světových šlechtitelů v oblasti pícnin a krycích 
plodin. Šlechtitelský program stále pokračuje a neustá-
le se vyvíjejí nové odrůdy různých rostlinných druhů. 
Při šlechtění pícnin je kladen důraz na výnos, odolnost 
vůči chorobám, odolnost proti suchu a stravitelnost.  
V oblasti krycích plodin jsou při šlechtění důležité pa-
rametry jako odolnost vůči chorobám, antinematoidní 
účinky, doba kvetení a rychlost pokrytí povrchu půdy. 
Pomocí nejnovějších technik a metod výzkumu jsme 
schopni modernímu zemědělství poskytnout širokou 
škálu odrůd. Kromě vlastního šlechtění a produkce 
využíváme obchodní síť, abychom mohli nabídnout  
i jiné druhy, které sami nevyrábíme.

Společnost Joordens se v roce 1993 stala součástí 
skupiny RAGT jako specialista na pícniny a krycí plodi-
ny v rámci celé skupiny RAGT. Šlechtění nových odrůd 
zajišťuje vlastní výzkumné oddělení, které zastřešuje 
16 šlechtitelských a výzkumných stanic, kde pracuje 
265 zaměstnanců. 

Pro půdu prospěšné směsi RAGT
Abychom dosáhli požadovaného účinku při ochra-

ně půdy, je potřeba vybírat směsi plodin s velkou opa-
trností. Je potřeba si uvědomit, že každý rostlinný druh 
má odlišné antinematoidní účinky i různé odolnosti 
vůči dalším půdním škůdcům, proto je důležité volit 
komponenty směsi s rozvahou.

Při rozhodování o tom, které druhy je třeba zahr-
nout do „půdo–ozdravné“ směsi, je důležité vědět, 
které poblémy související s půdou se vyskytují při stří-
dání plodin a jakého cíle chceme dosáhnout při pou-
žití krycí plodiny. 

Cíle mohou být následující:
• zvyšování organické hmoty (zvolte druhy, které 

mají pozitivní vliv na organickou hmotu)
• snížení rostlinných parazitních nematodů (zvolte 

druhy, které mají nematocidní účinek)
• kontrola minerálů v půdě (vybírejte druhy, které 

pomáhají N-fixaci a zabraňují vyluhování N)
• snížení chorob rostlin v určitých rotacích

Vytvořili jsme směsi se specifickým cílem, které ob-
sahují pouze druhy, které se navzájem doplňují. 

RGT ORGAMAX 
60 tun organické hmoty / hektar

RGT ORGAMAX je speciálně vyvinut pro zvýšení 
organické hmoty. Vysoká úroveň organické hmoty 
zlepšuje úrodnost půdy a má dobrý vliv na vývoj rost-
lin následné plodiny. Tato směs zajišťuje velkou pro-
dukci biomasy s intenzivním kořenovým systémem. 
Vysoká citlivost k mrazu zajišťuje snadné zapracování. 
Pro dosažení maximálního efektu je zapotřebí jen níz-
ký výsevek směsi. 

RGT MAIZE EXPERT
Vysoce produktivní meziplodina

RGT MAIZE EXPERT je speciálně navržen pro použi-
tí v osevním postupu kukuřice po kukuřici. Obzvláště  
v těchto intenzivních rotacích je důležité pracovat  
s krycími plodinami jako přerušení hlavních plodin 
z cílem obnovení půdy. Směs RGT MAIZE EXPERT při-
náší tyto výhody:

• intenzivní kořenový systém v různých horizontech 
půdy

• zadržení N v půdě během zimy
• možnost pozdního setí až do poloviny října 

RGT N-FIX BLEND
Dodá 40–60 kg N / hektar

RGT N-FIX BLEND je speciálně vytvořen pro fixaci 
dusíku. Tato směs zahrnuje druhy, které fixují a ukláda-
jí dusík v půdě a rostlině. Dusík je základním prvkem, 
který je nezbytný pro růst rostlin.

• dobrý vliv na růst a vývoj následné plodiny
• vysoká produkce biomasy
• N-fixace a N-úložiště

RGT NEMAREDUX
Snížení hlístic o více než 90 %

RGT NEMAREDUX je speciálně navržen pro kontro-
lu nematodů. Tato směs zahrnuje pouze druhy, které 
mají odolnost proti rostlinným parazitickým nemato-
dům. Kladné vlastnosti této směsi jsou:

• vynikající potlačení nematodů a dalších půdních 
parazitů

• vysoká produkce biomasy
• intenzivní zakořenění v různých půdních horizon-

tech

RGT FUNGIREDUX
Bezpečná volba při rotaci řepky olejky

RGT FUNGIREDUX je speciálně navržen pro bez-
pečné použití při rotaci řepky olejky. Pěstování této 
směsi pomáhá snižovat širokou škálu houbových 
chorob a jiných půdních původců chorob. Rostlinné 
druhy v této směsi:

• dobře potlačují širokou škálu rostlinných parazit-
ních hlístic

• vykazují odolnost vůči nádorovitosti a redukují  
hlízenku

• zajišťují N-fixaci a zabraňují ztrátám N

Ing. David Müller 
RAGT Czech, s.r.o.

RGT FUNGIREDUX

složení výsevek

50 % rezistentní ředkev olejná  
(Raphanus sativus) 15–18 kg/ha

30 % jetel alexandrijský  
(Trifolium alexandrinum)
20 % svazenka vratičolistá  
(Phacelia tanacetifolia)

RGT N–FIX BLEND

složení výsevek

55 % hořčice habešská  
(Brassica carinata) 12–15 kg/ha

45 % jetel alexandrijský  
(Trifolium alexandrinum)

RGT NEMAREDUX

složení výsevek

55 % multi-resistentní brukev řepka 
(Brassica napus) 15–18 kg/ha

35 % svazenka vratičolistá  
(Phacelia tanacetifolia)
10 % roketa setá  
(Eruca sativa)

RGT ORGAMAX

složení výsevek

40 % oves hřebílkatý  
(Avena strigosa) 12–15 kg/ha

20 % hořčice habešská  
(Brassica carinata)
30 % jetel alexandrijský  
(Trifolium alexandrinum)
10 % svazenka vratičolistá  
(Phacelia tanacetifolia)

RGT MAIZE EXPERT

složení výsevek

7 % brukev řepka  
(Brassica napus) 30–35 kg/ha

5 % brukev řepák  
(Brassica rapa var. silvestris)
63 % oves hřebílkatý  
(Avena strigosa)
25 % jílek mnohokvětý italský  
(Lolium multiflorum italicum)

odolnost vůči chorobám
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Balu PZO 9 6 5 4 3 5 6 4 6

Borowik 8 9 8 6 5 6 7 6

Cosinus 7 8 6 6 6 7 4 7 6

HYT Max (H) 8 7 8 4 3 5 6 7

Massimo 8 7 4 6 6 8 4 6 5

Tender PZO 7 8 8 7 6 8 6 8 8

Trimmer 7 8 4 6 5 4 3

Tulus 6 – 6 6 8 7 6 4

Tabulka 1. Tender PZO – agronomické vlastnosti. Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2017, Bundessortenamt, SRN
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V roce 2004 koupila fima RAGT evropský šlech-
titelský program ozimých pšenic. V České repub-
lice pověřila firmu VP AGRO jejich obchodním 
zastupováním. Za tu dobu bylo vyšlechtěno a do 
praxe uvedeno spoustu odrůd. Zásadním myl-
níkem spolupráce těchto dvou firem se stal rok 
2017. Odrůdy ozimé pšenice firmy RAGT se staly 
nejpěstovanějšími na polích v České republice!

Spolupráce započatá v roce 2004 byla postavena 
zejména na silném portfoliu krmných odrůd – Rap-
sodia, Clarus a Contra, k nimž později přibyl Florett,  
a na několika potravinářských odrůdách – Banquet, 
Alibaba. Zmínku si zaslouží i Bardotka, která se v tuto 
dobu začala uvádět do zemědělské praxe a je to jediná 
odrůda, která se pěstuje dodnes. Výrazný progres při-
šel v roce 2010 masivním uvedením odrůdy Federer na 
trh. Byla to po dlouhé době elitní odrůda registrovaná 
v ČR, navíc s vysokým výnosem, zajímavým původem 
a dalšími agrotechnickými přednostmi. V té době se 
již na trhu vyskytoval Bodyček. V ČR to byla po dlouhé 
době registravaná extra raná odrůda, která začala na-
hrazovat již starší Košútku. Zatímco progres Bodyčku 
trval i v dalších letech, Federer výrazně zabrzdila tvrdá 
zima v roce 2012.

Ta však stála na počátku sortimentu odrůd, které 
aktuálně dovedly fimu RAGT na pomyslný vrchol mezi 

Po odrůdách Matchball a RGT Sacramento, kte-
ré výnosově triumfovaly ve státních odrůdových 
zkouškách v minulých letech, přichází na český 
trh další velmi výnosná pšenice od firmy RAGT. 
Vítězem registračních zkoušek v letech 2015–17 
v raném sortimentu se stalo RGT CESARIO. Mezi 
ranými pšenicemi doplňuje osinaté Viriato o po-
dobně výnosnou, ale bezosinou odrůdu.

Výnosové vítězství ve státních odrůdových zkouš-
kách jednoznačně určuje největší přednost této nové 
odrůdy. Podíváme-li se na dosažené výsledky v ošet-
řovaných variantách zkoušení ve všech výrobních ob-
lastech – KVO 9,1 t/ha, ŘVO 11,9 t/ha a BVO 10,5 t/ha, 
je vidět, že výnosové možnosti odrůdy jsou špičkové.  
K uvedenému je třeba přičíst i výborný zdravotní stav 
listové plochy. Pozitivními vlastnostmi je i velmi dob-
rá odolnost poléhání, hodnocená známkou 7,5 bodu, 
stejně tak i dobrá mrazuvzdornost.

Odrůda RGT Cesario je raná (metání na úrovni Bo-
hemie, zralost den před Bohemií), krátká (82 cm), vý-
borně odnoživá, tj. výnos tvoří vysokou hustou poros-

šlechtiteli v České republice. Vše začalo registrací od-
růdy Golem, plastické a spolehlivé pšenice. Po ní přišel 
na trh Matchball, výnosový rekordman s A kvalitou. 
Zejména svým atraktivním vzhledem zaujal na pol-
ních dnech RGT Rebell. Několik jich vyhrál i dle výno-
sového pořadí a také při volbě o nejkrásnější pšenici. 
S těmito odrůdami se nenápadně, ale pravidelně zvy-
šovala poptávka po osinaté pšenici Viriato. Spolehlivá 
odrůda bez slabin, která nepoléhá, drží potravinářskou 
kvalitu a každý rok výnosově zazáří. 

Na vrchol dovedl RAGT a VP AGRO v České repub-
lice RGT Reform. Vlajková loď RAGT, která se rozšiřuje 
Evropou a potvrzuje svoji jedinečnost. Po několik let 
jasná jednička v Německu je od roku 2017 také jednič-
kou v ČR. Výnos, potravinářská kvalita a její stabilita, 
mrazuvzdornost a výborný zdravotní stav to jsou hlav-
ní přednosti této pšenice.

RGT Reformem však progres RAGT nekončí. RAGT 
je evropský šlechtitelský lídr v odrůdách ozimé pšeni-
ce a má i nadále co nabídnout. V roce 2018 to může 
být nová elitní odrůda RGT Ponticus. Materiál, který je 
aktuální německou jedničkou v tomto segmentu od-
růd bude jistě zajímavý i pro tuzemské pěstitele.

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

tu, zrno je drobnější. Výkupní potravinářské parametry 
byly hodnoceny takto: OH 789 g/l, číslo pádu 351 sec, 
obsah NL 12,7 %, a Zelenyho test 55 ml. Z uvedeného 
je patrné, že pro dosažení vysoké potravinářské kvality 
je důležitá vyšší úroveň N výživy. 

Zdá se, že pro odrůdu je vhodnější výsev v ag-
rotechnické lhůtě, spíš v její 1. polovině. Pro využití 
výnosového potenciálu doporučujeme pěstování 
na lepších půdách, i po obilnině. Nedoporučujeme 
pěstování po kukuřici na zrno. Vzhledem k vysoké 
odnoživosti je možné ve vláhově jistějších oblastech 
odrůdu pěstovat i při nízkém výsevku 2,2–2,5 MKS/ha, 
v termínu setí 15.–20. září a namořenou insekticidním 
mořidlem.

RGT Cesario je další z kolekce nejvýnosnějších po-
travinářských odrůd od firmy RAGT. Vzniklo ze stejné-
ho šlechtitelského programu jako aktuálně ty největší 
odrůdové taháky na českém trhu – RGT Reform, Viriato 
a RGT Sacramento.

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

Šlechtění RAGT zaznamenalo v Evropě výrazné úspěchy.

Raná novinka s českou registrací.

RAGT jedničkou v ČR v ozimých pšenicích

RGT Cesario – další z řady výnosných pšenic RAGT

Letošní rychlý a teplý průběh jara napovídá, 
že tento ročník bude také extrémním. Proto se 
agronomové musí začít ohlížet po odrůdách, kte-
ré tyto extrémy dokáží nějakým způsobem kom-
penzovat.

V loňském roce se dostala do popředí odrůda RGT 
Ponticus, původem z Německa, zejména díky svým 
schopnostem vyrovnat se se suchem, které panovalo 
celé léto. To ale není jediná výhoda této odrůdy. Pře-
devším je to elitní pšenice s vynikajícím výnosem. 

V průběhu vegetace ji lze poznat podle tmavě 
modrozeleného listu, který se ani v přísušku nesvinu-
je. Zdravotní stav listové plochy je vynikající, má velmi 
dobré hodnocení odolnosti vůči septoriózám a rzi ple-
vové. RGT Ponticus je nižší odrůda s vynikající odolností 
k poléhání. Díky velmi dobré mrazuvzdornosti je spo-
lehlivou odrůdou také z hlediska přezimování. Protože 
je to odrůda se střední odnoživostí, doporučujeme vý-

Rozložení výroby osiv do různých regionů  
a výrobních oblastí přispívá ke stabilitě a jistotě 
výroby. Regionem, který v roce 2017 dopadl vý-
nosově velmi dobře, byl Moravskoslezský kraj. 
Zde množíme a vyrábíme osiva v podniku Březov-
ská zemědělská, a.s.

Stručný popis firmy nám přibližuje hlavní agro-
nom Ing. Pavel Hellebrand: „Březovská zemědělská, 
a.s. hospodaří v obilnářsko–bramborářské oblasti. Ob-
hospodařuje výměru cca 1 700 ha zemědělské půdy. V 
současné době máme 1 345 ha orné půdy. Výhodou 
pro množení vyšších stupňů obilovin je široká sklad-
ba pěstovaných plodin. Mimo obiloviny pěstujeme 
řepku, brambory, len, pohanku, jetel a také semenné 
porosty trav. S výrobou osiv počítáme i nadále, o čemž 
svědčí v roce 2017 investice do čistící a mořící linky. 
Máme také vlastní pověřenou semenářskou laboratoř“, 
doplnil Ing. Hellebrand.

„Naše firma zde vyrábí osiva několikátým rokem  
a velikost množitelských ploch a následná výroba osiv 
zde mají rostoucí trend. Rok 2017 byl z tohoto hlediska 
nejúspěšnější. Množili jsme zde Matchball a dvě osinaté 
odrůdy – Viriato a RGT Sacramento. Na celkové výměře 
32 ha dosáhly průměrný výnos 8,2 t/ha, jen pro porov-
nání průměrný výnos ozimých pšenic v Březové měli 
7,2 t/ha. Obě osinatky – Viriato a RGT Sacramento byly 
zcela vyprodány ve stupni E, při výtěžnosti osiva 7,2 t/ha 
resp. 7,4 t/ha!“

sevek kolem 3,5–4 milionů klíčivých zrn na hektar. Ale 
díky pokusu v Přešticích, kde jsme zkoušeli nízký a vy-
soký výsevek (3,5 MKZ/ha a 5 MKZ/ha), jsme zjistili, že  
i přehuštěné porosty dokáží poskytnout kvalitní a vy-
soký výnos. Jak již bylo napsáno na začátku, RGT Pon-
ticus je elitní odrůda, která svou kvalitu potvrdila nejen 
v německé registraci (kde mimo jiné byla nejvýnosněj-
ší odrůdou v kategorii E). To, že je to odrůda, se kterou 
lze počítat na velké výměry, potvrdila v našich firem-
ních poloprovozních pokusech. Z deseti pokusných 
lokalit bylo sklizeno v průměru 8,9 t/ha. RGT Ponticus 
ukázal, že je velmi kvalitní odrůdou a to hlavně v ob-
sahu dusíkatých látek 13,6 %  a pádovém čísle 379,5 s. 

Z popisu vyplývá, že se jedná o odrůdu, na kterou 
je spolehnutí. Stačí snad jen ještě zmínit, že v loňském 
roce to byla nejmnoženější elitní odrůdou v Německu.

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

Matchball a Viriato v místním podniku už byly zná-
mé odrůdy, pěstovaly se zde již v předchozích letech. 
V roce 2015 zde obě atakovaly i magickou výnosovou 
hranici 10 t/ha. Obě a také RGT Sacramento jsou zde 
opět založeny na množitelských porostech pro sklizeň 
v roce 2018.

Březovská zemědělská, a.s. má sama množitelskou 
licenci a vyrábí osivo i pro vlastní prodej, případně i 
pro další osivářské firmy. Pozitivní zkušenost zde mají 
i s dalšími odrůdami RAGT – Golemem a RGT Refor-
mem. Dosahují vysoké výnosy a osivo uvedených od-
růd se dobře prodává.

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

Elitní ozimá pšenice vhodná i do sucha.
Unikátní RGT Ponticus 

Březovská zemědělská, a.s.
Představujeme naše množitele 

Tabulka 1. Výnos a kvalita při různých výsevcích, poloprovozní pokus Přeštice 2017

Ing. Pavel Hellebrand, hlavní agronom

Graf 1. Podíl firmy RAGT na trhu odrůd ozimé pšenice v ČR v %

odrůda výnos v t/ha  
při 14% vlhkosti

OH
kg/hl

lepek
%

NL
%

pádové č.
sec.

RGT Ponticus 3,5 MKZ/ha 8,69 76,15 31,20 14,30 384

RGT Ponticus 5 MKZ/ha 8,18 77,25 32,30 14,70 383
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