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RGT Reform – nejúspěšnější pšenice dneška
Historie pěstování ozimé pšenice RGT Reform v České republice se začala odvíjet v roce 2014, kdy jsme si ji vyhlédli na
německých Feldtage u Bernburgu. Tehdy byly na parcelkách šlechtitelské firmy RAGT k vidění novinky v sortimentu Rebell,
RGT Reform nebo třeba Viriato. Všechny se následně skvěle etablovaly na českém trhu.
Obzvlášť RGT Reform si dokázal
podmanit nejen české, ale i německé pěstitele. Momentálně je už
pátým rokem v Německu nejpěstovanější ozimou pšenicí a podle nejnovějších informací vzrostly letos
jeho množitelské plochy o dalších
1000 ha na bezkonkurenčních více
než 9000 ha. V České republice plochám dominoval dva roky a i v letošním roce se množitelské plochy
opět navýšily.
Úspěch Reformu je skutečně fenomenální, protože množitelskými
plochami v Německu s více než 9000
hektary utekl všem ostatním odrůdám s obrovským předstihem. Tak
vysoké množitelské plochy se nepodařilo mít žádné jiné odrůdě.

Proč je RGT Reform tak
výjimečně úspěšný?
Jeho nejsilnější stránkou je kombinace velmi nadprůměrně hodnocených
vlastností. Možná najdete mrazuvzdornější nebo výnosnější či jakost-

Množitelské plochy A odrůd v SRN 2019

jeví výsevky mezi 2,7–3,6 MKZ/ha (při
optimálním termínu setí). Další výhodou této ozimé pšenice je velice dobrý zdravotní stav, kdy „nepropadá“
v žádném ze sledovaných znaků, a to
od začátku odnožování (paty stébel)

Proč je RGT Reform tak oblíbený?
Vysoký výnos?

✔
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Kvalita i v mokrých žních?

✔

Pozdní setí?
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Časné setí?

✔

Setí po kukuřici?

✔

Výborná mrazuvzdornost?

✔

Výborný zdravotní stav?

✔

Vysoká odolnost poléhání?

✔

nější pšenici, ale přetěžko se hledá
podobná, která by byla adekvátně
silná ve všech parametrech.
RGT Reform je velmi plastický, a to
jak v termínu setí, tak ve výběru stanoviště. Velice dobře si stojí i v pozdních výsevech, a to i po kukuřicích
pěstovaných na zrno. Jako ideální se
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až po dozrávání (rzi, růžovění klasů).
Díky vysoké odolnosti vůči komplexu
chorob ho lze využít i na setí po pšenici. To vše je navíc podpořeno bezproblémovým přezimováním a velmi
dobrou odolností vůči poléhání.
Na jaře je pro RGT Reform charakteristický opožděný růst, oproti jiným
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odrůdám, ve fázi konce odnožování
a začátku sloupkování. Pomalý růst
v tomto období je však typický. Říkáme tomu, že roste do země a připravuje se na start k výkonu. Proto
je třeba si zkontrolovat aktuální
stav rostlin a neaplikovat morforegulátor příliš brzy. Ve fázi DC 25–30
doporučujeme použít morforegulátor typu CCC 1,0 l/ha na srovnání
odnoží, příp. podporu odolnosti
k poléhání. Je vhodné vést porost
k cílenému počtu 580–650 klasů/m2.
I přes dobrou odolnost vůči poléhání doporučujeme ve fázi DC 31-33
morforegulaci přípravky na bázi trinexapac-ethyl v dávce 0,2–0,4 l/ha,
příp. v kombinaci s CCC. Podpora
odolnosti vůči poléhání, i vzhledem
k výnosovým možnostem, je zásahem, který se vyplatí nepodcenit.
RGT Reform patří k intenzivním odrůdám a podle toho je třeba volit
i dávku a rozložení hnojiva – minimálně tři, lépe čtyři vstupy při vyšší
dávce N na hranici 180–200 kg/ha,
přičemž rozdělení dávky doporučujeme v procentickém poměru 35 %
regenerační + 35 % kvantitativní +
30 % kvalitivní hnojení. Ve vztahu
k potravinářské kvalitě – hlavně ob-

sahu NL, případně lepku, výsledky
ukazují důležitost včasné aplikace,
což je v případě kvalitativního přihnojení ve fázi DC 37-39.
Při pěstování po obilnině doporučujeme preventivní ošetření proti chorobám pat stébel. Pro maximální využití výnosového potenciálu odrůdy je
následně vhodná fungicidní ochrana
listové plochy a klasu.
Pokud je to možné, doporučujeme
vyhnout se pěstování RGT Reform na
velmi výsušných půdách. Zde může
docházet, zvláště v suchých letech
v období před vymetáním a po něm,
k růstovému deficitu a zbytečně se
tím snižuje výnosový potenciál této
odrůdy.
Hledáte-li odrůdu s vysokým výnosem, výbornou mrazuvzdorností, nepoléhavostí, s výtečným zdravotním
stavem, s možností velmi pozdních
výsevů a navíc ve spolehlivé A kvalitě, zasejte RGT Reform. Navíc praxí
lépe prověřenou odrůdu momentálně nenajdete.
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