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Rozšiřují nabídku i poradenský servis
Společnost VP AGRO, spol. s r. o., vznikla v roce 1991. Od té doby se stala nepřehlédnutelnou firmou zejména v oblasti distribuce osiv polních plodin,
se kterou souvisí poradenský servis zemědělcům logicky navazující na vlastní pokusnickou činnost. Firma nejen obměňuje a rozšiřuje sortiment již
zmíněných osiv, ale také v rámci České republiky posiluje poradenský servis.
Barbora Venclová
Kolekci nadějných i ověřených
odrůd obilnin a olejnin představili zástupci firmy VP Agro
v rámci Západočeské zemědělské konference v Plzni. Sortimentu obilnin dominuje RGT
Reform (A), podle slov Ing.
Karla Sýkory, Ph.D., zodpovědného ve firmě VP Agro za podporu prodeje a poradenství v západočeském kraji, jde o nejpěstovanější a nejmnoženější odrůdu ozimé pšenice nejen v Německu, ale také v České republice (odhad množitelských ploch
v roce 2018: Německo – 8300
ha, ČR – 2250 ha). Označil ji
jako plastickou, hravou odrůdu
se stabilní jakostí a vyváženým
zdravotním stavem a připomněl její pozitivní reakci na intenzitu.

Nadějné novinky
ozimé pšenice
Pozici RGT Reformu v elitní
kategorii by podle Ing. Sýkory
mohla do budoucna zaujmout
novinka RGT Ponticus (E), nejpěstovanější elitní pšenice v Ně-

mecku. Její množitelské plochy
dosahují v Německu 974 ha,
neméně zajímavá je hodnota
v ČR, která činí téměř 800 ha.
Řečník tuto odrůdu vedle kvality
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kladně hodnotil i v odolnosti vůči poléhání, v oblasti zdravotního stavu a mrazuvzdornosti.
Přiblížil také další elitní novinku českého původu RGT Premiant (E) s rodným listem z Branišovic a zajímavým rodokmenem – jejími rodiči jsou známé
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odrůdy Bohemia a Bodyček.
RGT Premiant dostal do vínku
elitní kvalitu a vysokou mrazuvzdornost i dobrý zdravotní
stav. Vzhledem k výšce této odrůdy je však nutné vhodně pracovat s morforegulátory, upozornil Ing. Sýkora.
Specifickým segmentem firmy
VP Agro jsou osinaté pšenice
francouzského šlechtění. Prověřenou a pěstiteli oblíbenou odrůdu Viriato (A), jejíž množitelské
plochy v tuzemsku letos dosahují
téměř 1000 ha, doplňuje novinka
RGT Sacramento (C). Zaujme
výnosovým potenciálem, pro který hovoří fakta registračního řízení – zkoušky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukončila
v roce 2016 s historicky nejvyšším výnosem v průměru všech
výrobních oblastí, ošetřené a neošetřené varianty. V porovnání
s Viriatem je podle Ing. Sýkory
pozdnější, vyznačuje se však obdobnou, tedy dobrou odolností
k poléhání a velmi dobrou odnoživostí. Vzhledem ke zmiňované
odnoživosti obou osinatých odrůd je důležité tyto materiály nepřehušťovat. „Přehuštěním zabíjíme úrodu,“ zdůraznil Ing. Sýkora. Svá slova zdokumentoval
výsledky pokusů, kdy při výsevku
3,5 MKS/ha osinaté odrůdy výnosově ovládly sortiment, naopak při výsevku 5 MKS/ha významně výkonnostně poklesly.
Sortiment firmy VP Agro se
stále vyvíjí, potvrzením toho jsou
připravované odrůdy ozimé pšenice RGT Cesario a RGT Aktion.
První zmiňovaná odrůda patří
mezi rané materiály, v současné
době je ve třetím roce státních
odrůdových zkoušek ÚKZÚZ,
kde ukazuje na velmi vysoký výnosový potenciál ve své ranostní
kategorii. RGT Aktion (A) je německý materiál stejného původu
jako RGT Rebell nebo RGT Reform se stabilní potravinářskou
kvalitou A. Jeho předností, na
kterou řečník upozornil, je v první řadě výnos.

Jednou z připravovaných novinek ozimé pšenice je RGT Cesario
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Nové odrůdy ze sortimentu
ostatních obilnin
Také v ostatních obilinách zaznamenal sortiment významné
změny. Tender PZO a Cedrico
jsou novinky ozimého tritikale,
Alambic jarního tritikale, Son-

nengold ozimého ječmene a Aligator jarního ječmene. Jak objasnila Ing. Marcela Shejbalová,
manažerka zahraničního obchodu a marketingu osiv obilnin a řepky společnosti VP Agro, Tender PZO je tritikale žitného typu s využitím na sklizeň
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GPS pro bioplynové stanice.
V Německu se výnos u této odrůdy pohybuje na úrovni 35–40
tun čerstvé hmoty/ha, velmi
dobře hodnocena je i jeho odolnost vůči poléhání a chorobám.
Cedrico je na rozdíl od předcházející odrůdy tritikale pšeničného typu pro pěstování na zrno
pro krmné účely. Hodnocení
ÚKZÚZ hovoří o velmi vysokém výnosu v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, odolnosti vůči poléhání a střední až
vysoké odolnosti ke sledovaným
chorobám.
U jarního tritikale Alambic vyzdvihla Ing. Shejbalová vysokou
odolnost vůči poléhání, ale také
stéblolamu, rzi pšeničné a padlí
travnímu. Ozimý ječmen Sonnengold přichází od nového šlechtitele Secobra Saatzucht. „Oslovil
nás německými registracemi
s vysokým výnosem, mrazuvzdorností i odolností vůči viru
žluté zakrslosti ječmene,“ zdůraznila Ing. Shejbalová. Německá odrůda Aligator již prezentuje
jarní ječmen, který úspěšně prošel registračními zkouškami také
v České republice. Jeho výnos je
hodnocen v ošetřené variantě jako velmi vysoký, v neošetřené jako vysoký. V rámci zkoušení
ÚKZÚZ pro Seznam doporučených odrůd získal označení předběžně doporučená odrůda, doplnila Ing. Shejbalová. Zajímavostí
jsou i dobré sladovnické výsledky, v tuzemsku je však odrůda
registrována jako nesladovnická.
V loňském roce měli pěstitelé
možnost v omezené míře vyzkoušet jarní tritikale registrované na sklizeň nadzemní hmoty
Team PZO. Tato odrůda je vedle
svého využití ojedinělá i plasticitou termínu výsevu – jarní, letní
(červnový/červencový výsev)
a ve spolupráci se ZD Dobruška
ji společnost VP Agro vyzkoušela
i jako přesívku s výsevem na přelomu října a listopadu. Hlavním
určením se podle Ing. Shejbalové ovšem jedná o letní tritikale
s výnosem 5 až 7 t sušiny/ha. 

Olejniny už nejsou jen ozimá řepka
(bar) – Vedle osiv obilnin nabízí společnost VP Agro, spol. s r. o., také olejniny v čele s ozimou řepkou, jejíž portfolio pokrývá široké spektrum odrůd.
Pro rok 2018 se chystá dvojice novinek RGT Trezzor a RGT Jakuzzi. Zcela nově do portfolia přibyla také sója.
Během jara by v segmentu ozimé řepky měla být registrována
hybridní odrůda RGT Trezzor ze
šlechtění RAGT s vysokým výnosem semen i oleje z hektaru (obsah oleje podle ÚKZÚZ: 49,3 %).
Ing. Petr Shejbal, vedoucí oddělení osiv obilnin a řepky společnosti VP Agro, u této odrůdy
vyzdvihl také dobrý zdravotní
stav s důrazem na vysokou
odolnost vůči verticiliovému
vadnutí i vysokou odolnost proti poléhání.
Ve třetím roce státních odrůdových zkoušek se v současné
době nachází další nadějná odrůda RGT Jakuzzi, která bude
k dispozici pro zásev v letošním
roce jen v omezeném množství.
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Ochutnávkou průběžných registračních výsledků může být
výnos 112 % na průměr hybridních kontrol po druhém roce
zkoušení. Odrůdu je možné vidět také v pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin,
který nově zařazuje do zkoušení
i slibné odrůdy v registračním
řízení.
V loňském roce vstoupila na trh
zajímavá hybridní řepka Allison,
kterou má společnost VP Agro
v exkluzivním zastoupení. Zaujme mimo jiné výkonem – jde
o nejvýnosnější odrůdu v rámci
registračních zkoušek i v Seznamu doporučených odrůd: 2015–
2017. Jedním z parametrů, který
lze ovlivnit odrůdou, je olejna-
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tost. V této souvislosti hovořil
Ing. Shejbal o další odrůdě, kompaktním hybridu RGT Dozzen,
který charakterizuje vysoký výnos semen, ale také oleje z hektaru. Oba hybridy mají velmi dobře hodnocenou odolnost vůči
poléhání před sklizní – u středně vysokého až vysokého Allisonu zdůraznil řečník podzimní
regulaci porostu, jarní v intenzivních podmínkách. K novějším odrůdám patří také Silver,
výnosný hybrid s velmi dobrou
odolností vůči poléhání a bezproblémovým přezimováním.
V nabídce zůstávají i další ověřené odrůdy.
Firma VP Agro nově přichází
na český trh rovněž se dvěma

odrůdami sóji francouzské
šlechtitelské firmy RAGT – RGT
Stumpa a RGT Soprana, obě
rané 00 odrůdy. Podle Ing. Jakuba Řičaře, obchodního zástupce
a poradce pro střední a severní
Čechy firmy VP Agro, se tyto
odrůdy vyznačují vysokým výkonem a odolností vůči poléhání, vynikají vysokým výnosem
bílkovin (RGT Soprana díky
vysokému výnosu proteinu
z hektaru získala označení Protein+). Nezaostávají ani v parametru výšky nasazení prvních
lusků – RGT Stumpa v průměru let 2016 a 2017: 7,3 cm
a RGT Soprana: 7,12 cm (výsledky pocházejí ze zkoušení

firmy Zepor+).

