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Proč pěstovat E odrůdu Ponticus?
V roce 2017 bylo v ČR poprvé možno vidět v poloprovozních pokusech odrůdu Ponticus. Elitní pšenice v té době získávala
významné pěstitelské plochy v Německu a z ohlasů na polních dnech bylo patrné, že zaujala pěstitele i v České republice.
V roce 2018 už byla v první šestici
nejprodávanějších odrůd (3515 tun
certifikovaného osiva) a pro rok 2019
bude pěstitelům k dispozici až 6000
tun osiva. Obdobně jako v Německu, kde je aktuálně nejpěstovanější
E odrůdou, získává velké plochy také
u nás a začíná se významně rozšiřovat i v Polsku.
V čem lze spatřit největší přednosti
této odrůdy? Má vynikající potravinářskou kvalitu. Registrovaná je jako
elitní, ale v těch stěžejních výkupních
parametrech – NL, sediment a číslo
poklesu, má téměř absolutní hodnocení. Má maximální hodnocení čísla
poklesu (9 b.), plus vysokou stabilitu
tohoto znaku. V roce 2018 v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií
v Kroměříži byla jedinou pšenicí, která měla obsah NL nad 14 %.
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mědělských podnicích. V roce 2017
a 2018 ukázala velmi dobré výsledky
i v suchých lokalitách a na horších
půdních stanovištích. Dokázala, že je

Svými výnosy je srovnatelná i s nejvýkonnějšími A odrůdami. Přesvědčila
v poloprovozních pokusech, ale zejména na pěstitelských plochám v ze-
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velmi tolerantní k termínu setí a snáší i pozdní výsevy po kukuřicích.
K přednostem lze jednoznačně přičíst výbornou odolnost vůči poléhání, mrazuvzdornost a také odolnost
k chorobám, zejména proti padlí, rzím
a listovým skvrnitostem. Snad jedině
odolnost ke stéblolamu je u této odrůdy hodnocena na průměrné úrovni.
To jsou hlavní argumenty, proč
Ponticus dosáhl tak velkého rozšíření
v Německu a získává podobnou pozici
také u nás a v Polsku. Svými vlastnostmi, spolehlivostí a plasticitou je předurčen jako nosná odrůda pro pěstování v zemědělských podnicích ve všech
výrobních oblastech.
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