
Typ pšenice výnos tvoří hustotou porostu s vysokou kompenzační schopností

Rajonizace jedná se o plastickou odrůdu, kterou je možné pěstovat ve všech výrobních oblastech

Hodnocení BSA 2016 (SRN) Agrotechnické vlastnosti Výnosotvorné prvky

Ranost polopozdní až pozdní Hustota porostu střední až vysoká

Metání střední Počet zrn v klase střední

Délka rostlin střední až nižší HTZ střední až vysoká

Náchylnost  
k poléhání

nízká až střední
Výnos při vyšší  

intenzitě
vysoký (7)

Náchylnost  
k vyzimování

nízká až střední
Výnos při nižší  

intenzitě
velmi vysoký (8)

Náchylnost k chorobám Kvalita

Stéblolam střední Číslo poklesu velmi vysoké (9)

Padlí střední až nízká
Stabilita  

pádového čísla
+

Septoria střední až nízká Obsah NL nízký až střední (4)

DTR střední Zelenyho test vysoký (7)

Rez plevová nízká Objem pečiva střední až vysoký (6)

Rez pšeničná nízká Výtěžnost mouky vysoká (7)

Fuzária v klase nízká až střední

Termín výsevu polovina září až konec října, vhodný i na pozdní výsevy

Cílová hustota porostu 580 - 650 klasů/m2

Požadavky na předplodinu bez zvláštních požadavků, možnost setí po pšenici nebo kukuřici na zrno

Výsevek velmi časné výsevy doporučeny jsou rané, střední i pozdní výsevy

časné výsevy 2,5 - 3,0 MKZ/ha

střední výsevy 3,0 - 3,8 MKZ/ha

pozdní výsevy 3,8 - 4,8 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 70 - 90 kg/ha

sloupkování BBCH 31-32 60 - 80 kg/ha

kvalitativní  
přihnojení

BBCH 37-51 70 - 80 kg/ha, při očekávání vysokého  
výnosu až 100 kg/ha

Požadavky  
na morforegulaci střední

Všechny informace jsou uvedeny na základě úředních odrůdových zkoušek a našich zkušeností, a proto by měly být doplněny 
o vlastní zkušenosti a znalosti místních podmínek.

RGT REFORM  A
www.vpagro.cz
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Více informací u pracovníků firmy VP AGRO a RAGT:

pšenice ozimá

RGT REFORM
pšenice ozimá

Suverénní výkon za každého počasí!
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RGT Reform je hvězdou v rámci celé Evropy. Druhým rokem je na pozici lídra 
v ČR a v Německu je jedničkou už neuvěřitelných 5 let. Masivní celoevropská 
oblíbenost je důsledkem unikátního spojení všech podstatných pěstitelských 
vlastností, jako je skvělý výnos, A kvalita, vynikající zdravotní stav a výborná 
mrazuvzdornost.

Mrazuvzdornost

Ranost

Výška rostliny

HTZ

Odnožovací schopnost

polopozdní až pozdní

střední až nižší

velmi dobrá

48 g

výborná

1000 x

Suverénní výkon za každého počasí!

RGT Reform        

• Pšenice č. 1 napříč Evropou! Letos dokonce více než 9000 ha v Německu!

• vysoký výnos ve všech oblastech pěstování

• vynikající zdravotní stav listové plochy i klasu (vysoká odolnost fuzáriím)

• výborná mrazuvzdornost

• super stabilní pádové číslo (BSA hodnocení 9+)

A    

Zdravotní stav - odolnost k chorobám 
(první 4 odrůdy A kvality dle množitelských ploch 2018)
Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2018, BSA, první 4 odrůdy A kvality 
dle množ. ploch v SRN 2018

Potravinářská jakost A

dosažené body 
(BSA SRN, 2018)

min. limit  
v SRN (A)

číslo poklesu 9+ 5

obsah NL 4 4

Zelenyho test 7 5

výtěžnost mouky 7 5

objem pečiva 6 6

„Reform je naprosto perfektní odrůda, která má všechno,  
co potřebuje k úspěšnému pěstování:

Vysoký výnos s nízkými náklady, což je při současné ceně pšenice 
klíčové. Perfektní zdravotní stav, odolnost poléhání, málo slámy,  
dá se sít velmi pozdě, má velmi dobrá fuzária, takže se dá pěstovat 
po kukuřicích, i po obilí. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Jediná 
vlastnost, která může být problémem je jeho pozdnost, ale to je 
otázka ročníku, kdy přijde voda. Někdy mají navrch rané pšenice, 
někdy pozdní. Vloni byl částečně poškozený suchem, ale přesto 
jsem byl spokojený a Reform se stal naší nosnou odrůdou, kterou 
pěstuji na více než 500 ha. Pro rozložení zmíněného rizika přísunu 
vláhy dělám také velmi ranou odrůdu Bodyček na 250 ha, se kterou 
jsem výnosově a termínem sklizně maximálně spokojený.“

Jiří Ronovský
CS AGRO Ronov a.s., Ronov nad Doubravou
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RGT REFORM = evropský Bestseller!

Doporučení
RGT Reform je pšenice, 
kterou je možné pěstovat  
ve všech výrobních oblastech.   
S výjimkou písčitých a výsuš-
ných půd, kde rostliny nevyužijí 
plně svůj výnosový potenciál. 
Výnos tvoří hustotou porostu  
s vysokou kompenzační
schopností. Hnojení dusíkem
doporučujeme přizpůsobit 
vysoké výkonnosti.

      
Odrůdová skladba na zemědělských podnicích je většinou 
směsicí několika odrůd od různých šlechtitelských firem.
Najdou se však podniky, kterým se osvědčily odrůdy od 
jedné šlechtitelské firmy. Mezi ně se řadí Agro-družstvo 
MORAVA, které pěstuje odrůdy ozimé pšenice od šlechti-
telské firmy RAGT.

„Ozimou pšenici jsme v roce 2018 pěstovali na 356 ha. Vybrali 
jsme si tři odrůdy Viriato, RGT Reform a Matchball. Největší zkuše-
nosti z dřívějška jsme měli s Matchballem, který nám v roce 2015 
dával přes 10 t/ha. Známe jeho výnosové možnosti, ale i potřebu 
pracovat s vyššími dávkami morforegulátorů. V roce 2018 jsme  
ho ještě pěstovali na ploše 33 ha a dosáhl nejvyššího výnosu 
9,03 t/ha. Největší výměru – 186 ha však zaujímalo Viriato.  
Bylo na několika pozemcích, ve vláhově méně přiznivých podmín-
kách,a dosáhlo průměrného výnosu 8,23 t/ha. RGT Reform jsme  
na doporučení zaseli na vláhově jistější lokality s celkovou vý-
měrou 137 ha a následně dosáhl výnosu 8,65 t/ha. Celkově jsme 
v roce 2018 u ozimé 
pšenice dosáhli prů-
měrného výnosu 8,46 
t/ha a byli jsme velmi 
spokojeni. 
Řečeno sportovní termi-
nologií – vítězná sestava 
se nemění, a proto jsme 
zaseli pro letošní sklizeň 
na 61,5 ha Matchball, 
na 146,5 ha RGT Reform 
a na 149 ha Viriato. 
Jsou to odrůdy, které 
se osvědčily a kterým 
věříme.“                                                                                                                  

RGT Reform = č. 1
RGT Reform v prodeji

Ing. Antonín Koutný, agronom

Agro-družstvo Morava, Kojetín
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RGT REFORM

Množitelské plochy A odrůd v SRN 2019 (prvních 10)
Zdroj: Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen für Landw. Saat- und Pflanzgut 2019
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Proc je RGT Reform tak oblíbený?

Vysoký výnos?

Super kvalita A?

Kvalita i v mokrých zních?

Pozdní setí?

Casné setí?

Setí po kukurici?

Výborná mrazuvzdornost?

Výborný zdravotní stav?

Vysoká odolnost poléhání?

Aktuální informace!
RGT Reform letos překonal
v SRN 9000 ha množitelských 
ploch!
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Výnosy z praxe 2018

Zbirožská a.s. (okres Rokycany): 9,0 t/ha

Statek Kumberk s.r.o. (okres Plzeň-sever): 7,7 t/ha

Zera Rájec a.s. (okres Blansko): 9,2 t/ha 

p. Doležal, Blatnice (okres Třebíč): 9,0 t/ha 

Agra Velký Týnec, a. s. (okres Olomouc): 9,5 t/ha  

ZD Bohuňovice s.r.o. (okres Olomouc): 9,4 t/ha  

Moravan Petřvald (okres Nový Jičín): 8,8 t/ha 


