Osivo a sadba

Hitem léta 2017 se stal RGT Ponticus
Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol. s r.o.

Stabilita, zdravotní stav, efektivní využití
dusíku, odolnost poléhání, mrazuvzdornost, výnos - to vše vytváří obraz nové
elitní německé pšenice RGT Ponticus.
RGT Ponticus je v Německu po raketovém nástupu nejpěstovanější elitní pšenicí, která nabízí kombinaci výborné elitní kvality s vysokým
výnosem. Finanční hektarový výnos je největší
devizou této nové odrůdy. Velmi vysoké a stabilní pádové číslo představuje jistotu i během
povětrnostně extrémních žní. Velmi vysoký
obsah dusíkatých látek je dalším bonusem,
který tato odrůda přináší. Vysokou kvalitu lepku garantuje velmi vysoké číslo Zelenyho testu. Efektivní využití a transformace dusíkatých
živin je budoucností v době změn „nitrátových
směrnic“.

testován v uplynulé sezóně. Výsledky poloprovozních pokusů z celé republiky potvrzují jedinečnost této odrůdy. V tabulce je uveden výnos
vztažený na průměr všech zkoušených odrůd
s kvalitou E, A, B, C.
Na základě těchto výsledků a mimořádné odolnosti loňskému suchu patřil k nejrychleji vyprodaným odrůdám. Část osiva musela být pokryta i z dovozu ze SRN. Podle prodejů základních
stupňů a předstupňů osiva předpokládáme, že
se RGT Ponticus letos zařadí mezi nejpěstovanější pšenice v ČR a v dalších letech bude mezi
absolutní elitou pěstovaných odrůd.


Odrůda RGT Ponticus není navzdory svým kvalitativním parametrům žádnou „fajnovkou“.
Mimořádný je také paket agronomických vlastností. Výtečný zdravotní stav listové plochy
(listové braničnatky, DTR, padlí, rez pšeničná
i plevová), velmi dobrá odolnost vyzimování,
výtečná odolnost poléhání, středně rané až
polopozdní dozrávání a také možnost pěstování na lehčích pozemcích, jsou toho důkazem.
V Německu je RGT Ponticus díky těmto vlastnostem zkoušen i pro využití v ekologickém
režimu pěstování. V České republice byl poprvé

Tab.: Výnos zrna pšenice ozimé RGT
Ponticus v poloprovozních pokusech 2017
Lokalita (okres)
Výnos (%)
Přeštice (PJ)
110,2
Dobroměřice (LN)
108,4
Řisuty (KL)
112,8
Liběšice (LT)
108,1
Zálší (UO)
103,8
Zaloňov (NA)
100,2
Luže (CR)
99,5
Poříčí (BN)
111,2
ošetřeno
101,7
Humpolec
neošetřeno
100,3
Radostín n. O. (ZS)
105,4
ošetřeno 1×
109,3
Skalička (PR)
ošetřeno 2×
107,0
kontrola
112,7
ošetřeno 1×
106,3
Želatovice (PR)
ošetřeno 2×
110,2
kontrola
92,2
nízká int.
100,8
Kroměříž (KM)
střední int.
105,5
vysoká int.
110,6
ošetřeno
107,5
Ditana (OL)
neošetřeno
106,7
písek
107,5
Žabčice (BO)
obora
102,1
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