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Viriato

Viriato je raná, krátká, osinatá odrůda, která poskytuje  
velmi vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech. Pšenice  
Viriato je schopná si velmi dobře poradit se suššími podmín-
kami a přísušky, vynikajících výnosů ale dosahuje i při intenziv- 
ním pěstování v nejúrodnějších oblastech. Díky osinatosti je  
předurčena k setí i v okolí lesů. Výraznou předností je také  
výborná odolnost k poléhání. Viriato je dobře odnoživá odrůda 
s velmi dobrou mrazuvzdorností a zdravotním stavem, zejména 
listové plochy. Vzhledem ke své ranosti je vhodnou předplodinou 
pro ozimou řepku. 

Raná, osinatá pšenice s výbornou odolností k poléhání 
• stabilní a vysoká objemová hmotnost (E) a pádové číslo (E)
• špičkový výnos ve všech výrobních oblastech 
• ideální předplodina pro řepku

Jednoduše   
geniální!

Nestačíme vyrábět osivo - každým rokem je veškerá  
produkce Viriata vyprodána!
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„V posledních dvou letech u nás  
došlo v  průběhu vegetace k poklesu  
a nerovnoměrnému rozložení srážek, což  
spolu s růstem venkovní teploty  
vytváří vyšší předpoklad přísuš-
ku. Preferujeme proto odrůdy raněj-
ší a ty, u kterých je větší tolerance  
k těmto suchým periodám. S Viriatem 
máme už víceleté zkušenosti a tyto 
naše dva hlavní požadavky splňuje.  
Oceňujeme na něm jeho schopnost do-
sáhnout vysokých vynosů v různých půd-
ních podmínkách, stabilní potravinářskou 
kvalitu a výbornou odolnost poléhání.  
Protože jsme zároveň i množite-
lé, je pro nás důležité, že se veškerá  
produkce vyrobeného osiva od nás  
vykoupí.

V roce 2018 u nás odrůda dopadla fantasticky. Průměrný výnos pšenic 
jsme měli 6,3 t/ha a Viriato dalo z 84 ha 6,8 t/ha. Jeho průměr shodilo  
jedno špatné pole u lesa, jinak na ostatních pozemcích sypalo 7,7 - 8,3 t/ha.  
Pro sklizeň v roce 2019 máme Viriato vyseté na 206 ha, což je asi 1/4 výměry 
ozimé pšenice. Rozhodli jsme se vyzkoušet i druhou osinatku od RAGT –  
RGT Sacramento.“


