
Německá kombinace kvality a výnosu!

RGT PONTICUS
Nejpěstovanější E pšenice v Německu!
• vynikající potravinářská kvalita E  
  (vysoké a stabilní číslo poklesu, velmi vysoký obsah N-látek)
• vysoká mrazuvzdornost, výborná odolnost poléhání
• kompenzační typ

Nejen díky špičkové odolnosti vůči poléhání je  
RGT  Ponticus nejmnoženější elitní pšenicí v Německu. 

RGT  Ponticus v roce 2018 dosáhl vynikajících výsledků  
po celé ČR.

RGT  Ponticus je jedinečná elitní pšenice nejen s velmi 
vysokým a stabilním číslem poklesu, ale současně  
i s velmi vysokou úrovní dusíkatých látek. Spolehlivost 
výnosu, agrotechnických vlastností a kvality předurčuje 
odrůdu k pěstování na velkých plochách. RGT Ponticus  

je mimořádně kladně hodnocen v odolnost k poléhání. 
Snížená potřeba morforegulace společně s vynikajícím 
zdravotním stavem představují úspory nákladů při 
pěstování. Výborně se vyrovnával se suchými podmínkami 
v předchozích dvou letech.

Výška rostlin a jejich náchylnost poléhání
Zdroj: BSA Německo 2018

• Zevyp s.r.o. (okres Tachov): 6,9 t/ha

• Statek Chyše s.r.o. (okres Karlovy Vary): 7,3 t/ha   

• Agroteam Černochov s.r.o. (okres Louny): 9,6 t/ha 

• Ing. Chvoj (okres Praha-západ): 8,2 t/ha

• Ing. Horák (okres Pelhřimov): 8,4 t/ha

• Jiří Lonský (okres Benešov): 8,3 t/ha 

• Oseva Agri Chrudim, a.s. (okres Chrudim): 7,36 t/ha

• Salix Morava a.s. (okres Přerov): 7,5 t/ha

• Družstvo Agroben (okres Olomouc): 9,5 t/ha

• Bludovská a.s. (okres Šumperk): 9,2 t/ha

• Bobrovská a.s. (okres Žďár n. S.): 8,5 t/ha  

• Svoboda TF, s.r.o. (okres Třebíč): 9,0 t/ha  

• Agria Drásov, s.r.o. (okres Brno-venkov): 8,3 t/ha

Vynikající výsledky po celé ČR (2018)

výška rostlin
náchylnost k poléhání
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Typ pšenice kompenzační výnos hustotou porostu

Rajonizace podle současných zkušeností je možné pěstování ve všech výrobních oblastech

Hospodářské znaky Agrotechnické vlastnosti Výnosotvorné prvky

Ranost středně raná  
až polopozdní

Hustota porostu střední

Metání poloraná Počet zrn v klase střední až vyšší

Délka rostlin střední HTZ střední

Odolnost k poléhání velmi vysoká
Výnos při nižší 

intenzitě
středně vysoký  

až vysoký

Mrazuvzdornost velmi dobrá 
Výnos při vyšší 

intenzitě
středně vysoký

Odolnost k chorobám Kvalita

padlí travní vynikající Číslo poklesu velmi vysoké (9)

 DTR velmi dobrá Stabilita čísla  
poklesu velmi vysoká (+)

braničnatka velmi dobrá obsah N-Látek
vysoký až velmi  

vysoký (8)

rez pšeničná velmi dobrá Zelenyho test velmi vysoký (9)

rez plevová vynikající Objem pečiva
vysoký až velmi  

vysoký (8)

stéblolam střední Výtěžnost mouky vysoká (7)

fuzárium klas střední

Termín výsevu polovina září až konec října

Cílová hustota porostu 700–750 klasů/m2

Požadavky na předplodinu bez zvláštních požadavků

Výsevek časné výsevy 2,5–3,0 MKZ/ha

střední výsevy 3,0–3,8 MKZ/ha

pozdní výsevy 3,8–4,2 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 50–70 kg/ha

sloupkování BBCH 31–32 50–70 kg/ha

kvalitativní  
přihnojení

BBCH 49–51 50–60 kg/ha, při očekávání  
vysokého výnosu až 100 kg/ha

Požadavky  
na morforegulaci

Odrůda RGT Ponticus vyniká vysokou odolností proti poléhání. Doporučujeme snížené dávky 
morforegulátorů dle aktuálních podmínek a stavu porostu.

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 PONTICUS  
www.vpagro.cz

•  Ing. Petr Laml (RAGT Czech) - 602 500 271  

•  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:

pšenice ozimá

E


