
RGT AKTION
Čtyři jistoty agronoma!

Novinka z německého šlechtění!
• velmi vysoký výnos
• prémiová kvalita A+ s vysokým obsahem NL
• gen odolnosti Pch1 proti stéblolamu
• vynikající mrazuvzdornost

Chladové testy ve VÚRV Ruzyně 2019 potvrdily 
vynikající mrazuvzdornost RGT Aktionu.

Kromě odolnosti vůči stéblolamu RGT Aktion vyniká  
velmi nízkou náchylností ke rzi plevové a pšeničné.

Polopozdní novinka ze šlechtění německého RAGT 
přináší spojení důležitých agrotechnických vlastností, 
které ocení každý agronom. Prvořadým pozitivem 
je výborný výnos při vynikající potravinářské kvalitě 
A, přičemž vysoký obsah NL, vysoké a stabilní číslo 
poklesu a Zelenyho test poskytují jistotu kvalitní sklizně 
i během klimaticky nepříznivých ročníků.

Odrůda je navíc nositelem genu Pch1, který je 
odpovědný za odolnost proti napadení stéblolamem, 
a proto se hodí i na setí po obilní předplodině nebo 
na pozdnější termíny výsevu. Odrůda má excelentní 
odolnost vůči rzím a navíc rezistenci plodomorce 
plevové. RGT Aktion velmi dobře odnožuje a vyniká 
vysokou odolností poléhání. Výbornou odolnost 
vyzimování potvrdil i během chladových testů VÚRV  
v Ruzyni 2019.
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pšenice ozimá

RGT AKTION  A
www.vpagro.cz

Typ pšenice výnos tvoří kombinací hustoty porostu a počtem zrn v klase

Rajonizace předností je adaptabilita na různorodé pěstební podmínky, pěstování tedy možné ve všech 
výrobních oblastech

Hospodářské znaky Agrotechnické vlastnosti Výnosotvorné prvky

Ranost polopozdní Hustota porostu střední až vyšší

Metání polopozdní Počet zrn v klase střední až vyšší

Výška rostlin střední HTZ nižší až střední

Odolnost k poléhání střední
Výnos v neošetřené 

variantě
velmi vysoký

Mrazuvzdornost velmi dobrá 
Výnos v ošetřené 

variantě
vysoký 

Odolnost k chorobám Pekařská jakost A

Stéblolam gen odolnosti Pch1 Číslo poklesu vysoké (7) 

Padlí travní střední (5) stabilita č. poklesu plus

Braničnatka plevová velmi dobrá (6) Obsah N-látek střední (5)

DTR střední (5) Zelenyho test střední až vysoký (6)

Rez plevová vynikající (8) Výtěžnost mouky vysoká až velmi 
vysoká (8)

Rez pšeničná vynikající (8) Objem pečiva vysoký až velmi vyso-
ký (8)

Fuzárium klas střední (5)

Termín výsevu možnost setí i v pozdních termínech

Cílová hustota porostu 650–700 klasů/m2

Požadavky na předplodinu bez zvláštních požadavků

Výsevek velmi časné výsevy do 3,0 MKZ/ha

časné výsevy 3,0-3,3 MKZ/ha

střední výsevy 3,3-3,8 MKZ/ha

pozdní výsevy 3,8-4,5 MKZ/ha

Hnojení dusíkem Námi doporučené dávky jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na místních  
půdně-klimatických podmínkách.

odnožování BBCH 21–25 60–80 kg/ha

sloupkování BBCH 31–32 50–70 kg/ha

kvalitativní  
přihnojení

BBCH 37–51 50–70 kg/ha, při očekávání  
vysokého výnosu až 100 kg/ha

Požadavky  
na morforegulaci

BBCH 25–30 0,5–1,5 l/ha CCC

BBCH 31–33  0,2–0,4 l/ha trinexapac-ethyl

•  Ing. Petr Laml (RAGT Czech) - 602 500 271  •  Ing. Michal Knauer (RAGT Czech) - 602 707 633  

•  Ing. Petr Shejbal - 603 861 007  •  Ing. Pavel Stehlík - 603 861 053  •  Ing. Karel Sýkora, Ph.D. - 602 290 200   
•  Ing. Marcela Shejbalová - 734 424 254  •  Ing. Jakub Řičař - 734 353 439  •  Ing. Šárka Tvrdoňová - 734 360 534 
•  Jaroslav Jančík - 725 826 476

Více informací u pracovníků firmy VP AGRO a RAGT:


