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inzerce

Výsledky odrůdového pokusu v Přešticích
Jsou prázdniny, a tak má být teplo a slunečno. To jistě dělá radost nejen dětem, ale i nám, co sklízíme plody celoroční práce. Méně ale už polím.
Pokud se podíváme na mapu České republiky, stále bojujeme s velkým deficitem hlavně podzemních vod a asi jen horko-těžko tuto negativní bilanci
v krátkém čase změníme. Otázkou je, co přinese podzim, resp. začátek setí a vzcházení ozimů. Tady bude voda zásadní.
Osivo řepky je už ve skladech
a postupně se rozváží k zemědělcům. Věřím, že všichni budou
mít osivo včas a případné dosívky budeme řešit obratem. V Přešticích budeme mít určitě nějakou zásobu. Nakonec se výnos
řepky ukázal jako velmi dobrý,
tak neočekáváme velký pokles
ploch.
V současné době se sklízí převážně ozimé pšenice a jařiny. Ve
středu 25. 7. jsme sklidili i pokus
v Přešticích, a tak už teď mohu
říci pořadí
TOP 5:
1. RGT Ponticus (E)
2. RGT Sacramento (B/C)
3. Viriato (A)
4. RGT Rebell (A)
5. RGT Reform (A)
Do jisté míry se výsledkově
opakují již druhým rokem stejné
odrůdy. Nejen v suchých letech
excelují naše osinaté odrůdy.
Viriato je jasnou jedničkou mezi osinatkami a svou raností se
může zařadit do osevních postupů jako předplodina i pro ozimou řepku. Vyniká výtečnou potravinářskou kvalitou E/A. Zrno
je krásně buclaté s vysokou HTZ.
Druhou, o trochu pozdnější osinatou pšenicí je RGT Sacramento,
které patří svou jakostí někam
mezi B a C odrůdy. Je to velmi
intenzivní odrůda, a tudíž běžně
při sklizni dosáhnete potravinářinzerce
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ské jakosti. HTZ je tady o trochu
nižší než u Viriata, ale výnosově
budete určitě spokojeni. Vždyť
jde o nejvýnosnější pšenici, která
kdy prošla registracemi ÚKZÚZ.
Svoji kvalitu prokázaly i naše další odrůdy. RGT Rebell s RGT Reformem jsou již stálicemi našich
polí a tvoří velkou část našich
prodejů. Jsem upřímně rád, že
ani letos nezklamaly a rozbory
jsou v A kvalitě. Vždyť RGT Rebell
je na trhu již několik let a RGT Reform je jasnou jedničkou a nejpěstovanější ozimou pšenicí
v ČR.
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Velkou novinkou je odrůda ozimé pšenice RGT Ponticus. Už jsem
o něm hovořil na seminářích začátkem tohoto roku. Je to elita, jak
má být! Nasype! V obou letech
testování v pokusech i na běžných
plochách poráží i zavedené áčkové odrůdy, snese přísušek. Je to
polopozdní odrůda s velmi dobrým poměrem výnos a kvalita.
Kvalita je TOP – éčko. Zároveň se
vymyká všem hlavním konkurentům tím, že je na středně vysokém
pevném stéble, a tudíž je odolná
k polehnutí. RGT Ponticus vyhrává
letos i naše odrůdové pokusy, a to

mnohdy rozdílem třídy. Možná
i pro to je tato odrůda číslem jedna
mezi elitami v sousedním Německu. Doufám, že na to naváže
i u nás. RGT Ponticus má prostě
dobře „našlápnuto“.
Samozřejmně nesmíme zapomenout na další nastupující
odrůdu, kterou je novinka RGT
Cesario (nejvýnosnější raná
odrůda). RGT Cesario (B) je velmi výnosnou odrůdou ozimé
pšenice, která se vyznačuje
i velmi dobrým zdravotním stavem. Vždyť například v neošetřené variantě (údaj ÚKZÚZ)
překonávala srovnávací odrůdy o 10 %. Podle výsledků z pokusů je to nízká, nepoléhavá
pšenice a velmi dobře doplňuje
náš sortiment právě v raném
sortimentu. Stálicemi a takzvanými osvědčenými odrůdami je Matchball, Golem či krmný Grizzly.
V rámci pokusu se sklízely
i plochy s ozimým tritikalem. Absolutním letošním vítězem je novinka Cedrico. Překvapením byla novinka v GPS sortimentu –
ozimé tritikale Tender PZO. Ačkoliv je primárně určené na sklizeň biomasy, výnosově překonalo zavedenou zrnovou odrůdu
Adverdo. Tender PZO kromě
výnosu nadzemní hmoty, nově
tedy i zrna, vyniká špičkovou
odolností vůči poléhání. Proto
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není problém ho nechat dozrát
až do zrna.
Starší i nastupující odrůdy naznačují, že šlechtění RAGT
a materiály, které VP AGRO
zastupuje, mají stoupající tendenci a v záplavě desítek odrůd,
jež se nabízejí, se určitě neztratí. Chtěl bych vám popřát šťastnou ruku při výběru odrůd,
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a pokud budete váhat, obraťte
se na náš poradenský nebo prodejní tým. Podrobné informace
z letošních pokusů vám přineseme na začátku příštího roku
v rámci tradičních seminářů či
konferencí.
Ing. Karel Sýkora, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r. o.

