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Viriato – královna osinatých pšenic
Po vymetání ozimých pšenic na českých polích bylo možné si všimnout významného podílu osinatých pšenic. Trend
zastoupení tohoto typu odrůd je v posledních letech rostoucí. Firma RAGT má v tomto sortimentu dva výrazné hráče –
Viriato a RGT Sacramento. Jsou obdařeny několika zásadními vlastnostmi, které je činí zajímavými pro tuzemské pěstitele
ve všech výrobních oblastech. Zkusme se podrobněji podívat na tu rozšířenější z nich, odrůdu VIRIATO.
Vysoké výnosy ve všech
výrobních oblastech
Viriato se v ČR pěstuje šestým rokem
a za tu dobu se v našich podmínkách
setkalo s různými meteorologickými
extrémy. Při zkoušení prošlo tvrdou
zimou v roce 2012, úroveň přezimování u něj byla hodnocena známkou
5,9 bodu. V roce 2013 potvrdilo výtečnou odolnost k poléhání – hodnocení
známkou 8,9 bodu je téměř absolutní!
Špičkové výnosy prokázalo ve třech nejúrodnějších letech 2014–2016. V poloprovozních pokusech tehdy dosahovalo
rozsahu výnosů 109–110 % na průměry
pokusů. Stejně tak i v letech s výnosově nižší úrovní a zásadnějšími přísušky
v průběhu vegetace 2017 a 2018 (2017
– 112 % a 2018 – 105 procent). To vypovídá o tom, že Viriato je schopné se
vypořádat s velice širokým spektrem
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meteorologických vlivů, které v průběhu vegetace přicházejí. To zařazuje tuto
odrůdu mezi ty velmi spolehlivé, a tím
pro pěstitele atraktivní.

uvedené tabulce jsou uvedeny výkupní potravinářské parametry z poloprovozních pokusů v ČR v roce 2018.

Vysoká potravinářská
kvalita

Viriato je možné pěstovat ve všech
výrobních oblastech. Je to odrůda
raná, čehož lze využít v BVO, kde
může být zajímavá jako předplodina
před ozimou řepku. Vzhledem k výborné odolnosti k poléhání ho lze
pěstovat při základní úrovni morforegulace. Výsev je doporučený v agrotechnickém termínu po jakékoli
předplodině, omezením jsou pozdní
výsevy po kukuřici na zrno. Z listových chorob doporučujeme eliminaci

Čtyři sledované výkupní ukazatele
potravinářské kvality mají u odrůdy
Viriato opět zajímavé hodnocení. Objemová hmotnost a pádové číslo, tedy
ty parametry, které se pěstitelům hůře
ovlivňují, jsou hodnoceny jako elitní.
Obsah NL v zrnu a úroveň sedimentu
jsou A. Schopnost výborného nalití
zrna v suchém a horkém závěru vegetace ukázalo Viriato v roce 2018. V níže
Pokusy ČR 2018
Viriato

Pěstitelská doporučení
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44
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802

29

padlí, jako standardní zásah bereme
ošetření proti klasovým fuzáriím.

Co lze od odrůdy Viriato
očekávat?
Viriato má velmi rychlý počáteční jarní vývoj, dobře odnožuje, velmi rychle
narůstá listová plocha, která na jaře
snižuje výpar vody z půdy. Je schopné vyrovnat se s přísuškem v průběhu
i závěru vegetace, při řidším porostu
má výbornou kompenzační schopnost produktivitou klasu, zrno s vysokou HTZ (48 g). Rostoucí podíl osinatých ozimých pšenic na našich polích
přináší i vyšší množství osinatých odrůd. Královnou mezi nimi však může
být pouze jedna – a to je VIRIATO!
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