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Odrůdy pšenice RAGT uspěly i letos
Bohuňovice se nacházejí v centru Hané asi deset kilometrů severně od Olomouce. Místní zemědělský podnik – ZD Bohuňovice s. r .o. patří
ke špičce mezi pěstiteli v České republice. Hospodaří na 1860 ha orné půdy v nadmořské výšce 220 až 230 metrů při průměrném úhrnu srážek
610 mm za rok.
Jak nás však v úvodu informuje
jeden z agronomů Ing. Rudolf
Malaska, úhrn srážek letos během jara nebyl naplněn. Když se
bavíme více o letošním roce, dostáváme se na ještě jeden velký
problém, který trápil pěstitele
v této oblasti. Extrémní výskyt
hraboše polního. „Bojovat s vysokým výskytem tohoto škůdce
jsme začali již na podzim a brzy
na jaře. Myslím, že se nám jeho
výskyt na našich polích podařilo
poměrně dobře eliminovat a snížit i zásadnější škody,“ dodává
Ing. Malaska.

„V dubnu nás zaskočilo prohlubující se sucho, a proto jsme zvažovali použití morforegulátorů,
abychom porostům neuškodili.
U pšenice jsme je aplikovali
pouze dvakrát. Srážky v květnu
a červnu však způsobily větší
prolehlost a polehlost porostů
pšenice je větší, než jsme zvyklí,“
pokračuje Rudolf Malaska a dodává: „Základ naší odrůdové
skladby u pšenice tvoří tři nejvýnosnější pšenice společnosti VP
AGRO, které známe a pěstujeme
již několik roků – RGT Reform,
RGT Sacramento a Viriato.“

Se zvědavostí čekáme na výsledky a jejich hodnocení pohledem
místního agronoma v letošním
roce. „Jednoznačně nejlepší bylo
RGT Sacramento, na všech polích dalo přes 10 t/ha a výborná

byla i jeho potravinářská kvalita. Objemová hmotnost 800 g/l
a 13,5 % N-látek. Viriato dáváme
několik roků na naše nejslabší
pozemky, letošní výnosy u něj byly
mezi 7 až 8 t/ha při špičkové po-
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travinářské kvalitě.“ S napětím čekáme na výsledky RGT Reforma,
protože hned v úvodu jsme se dozvěděli, že RGT Reform zde letos
polehl. „Když Reform poměrně
brzy polehl, měli jsme obavu, aby
to nebylo výnosové zklamání. Ale
i tyto porosty nás výnosově uspokojily, protože dávaly mezi 9 až 10
t/ha, některé i přes 10 t/ha. O to
více nás mrzelo jejich polehnutí.
Nebýt toho, byly by to jistě desítky!“ vyhodnotil Ing. Malaska.
Není pro nás překvapením,
když nás agronom informuje, že

základ odrůdové skladby ozimé
pšenice pro zásev 2019 budou
tvořit opět tři výše zmíněné odrůdy – RGT Reform, RGT Sacramento a Viriato. „K nim přibude
množitelské plocha vaší novinky RGT Depot“, uzavírá Rudolf
Malaska.
Věříme, že podobně spokojených pěstitelů s odrůdami firmy
RAGT je v České republice většina.
Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO, spol. s r. o.

