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Katalog ozimých
obilnin 2020

Pšenice ozimá RAGT

Žito ozimé

RGT DEPOT

2

HELLTOP			

21

RGT REFORM		

3–4

BRANDIE 			

22

RGT PONTICUS

5–6

HERAKLES			

23

VIRIATO

   7–8

Výška rostliny
střední

RGT SACRAMENTO		

9–10

Tritikale ozimé

RGT AKTION		

11

CEDRICO 			

24

RGT REBELL, GOLEM

12

Odnožovací schopnost
střední až nižší

TENDER PZO			

25

BODYČEK, MATCHBALL

13

RGT CESARIO, GRIZZLY

14

Přehled agronomických
vlastností 			

15-16

		

17

SANDRA			

18

SONNENGOLD		

19

ANJA

20

				

Tritikale letní
TEAM PZO

Obr mezi goliáši!

NOVINKA
2020

Odolnost poléhání
vysoká
   26
1000 x

HTZ
50 g

Ječmen ozimý
NEWTON

Ranost
polopozdní

Pšenice ozimá

OBSAH

A

RGT Depot

Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
vysokým počtem
zrn v klase + HTZ

•
•
•
•
•
•
•
•

novinka z německého šlechtění
výjimečná klasová odrůda
vysoká HTZ a počet zrn v klase
vynikající výnos při A kvalitě
dobrá adaptace na suché podmínky
kompenzační typ
vynikající mrazuvzdornost
hodí se na setí po obilnině a na pozdní výsevy

Tvorba výnosu v Landessortenversuche 2019, Bayern
Odrůdy jsou právně chráněné.

hustota porostu

HTZ (g)

počet zrn/klas

•••
•
••
•••

•
•••
••
••

•
•••
••
••

RGT AKTION
RGT DEPOT
RGT PONTICUS
RGT REFORM

Hodnota HTZ (g) v registračních pokusech v SRN
(zdroj RAGT DE)
RGT DEPOT
2015 VP1

Doporučení
RGT DEPOT je novinkou z německého šlechtění RAGT. Jedná
se o klasový, kompenzační typ
odrůdy, s vysokým počtem zrn
v klase a vysokou HTZ. Velmi
vysoký výnos, tolerance přísušku
a nepříznivým podmínkám, velmi
dobrá mrazuvzdornost a odolnost
poléhání z něj dělají nadějnou
novinku pro český trh.

RGT DEPOT
2016 VP2
2017 VP3
RGT DEPOT

2018 BSV

RGT DEPOT
40

42

44

46

48

50

52

54

56

Agronomické přednosti
velmi vysoký výnos, kompenzační typ, snáší sušší podmínky,
vysoká mrazuvzdornost a odolnost poléhání
2

Pšenice, která si podmanila Evropu!

Setí po kukurici?

Výborná mrazuvzdornost?

Výška rostliny

Výborný zdravotní stav?

střední až nižší

Vysoká odolnost poléhání?

Odnožovací schopnost

Potravinářská jakost A

velmi dobrá

dosažené body
(BSA SRN, 2018)

Odolnost poléhání
vysoká

číslo poklesu

výborná

Pšenice č. 1 napříč Evropou!
• 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+)

Výnos tvoří
hustotou porostu
+ HTZ

FENOMENÁLNÍ PŠENICE,
která překoná všechny nástrahy!
2019
sucho + nízká obj. hmotnost
RGT Reform překonal v SRN
množitelskými plochami
9000 ha! Nejen v České
republice je No. 1!

V ČR jednička od roku 2017!

5

4

4

Zelenyho test

7

5

výtěžnost mouky

7

5

objem pečiva

6

6

sucho + rez pšeničná

nízké p. číslo a HTZ

Doporučení

V SRN skokový nárůst ploch
na 3 217 ha a RGT Reform se
stává jedničkou na trhu. V ČR
první množení na 52 ha.

fuzariózy + silné mrazy

2015
2014
2013

Agrotechnická doporučení
Termín výsevu

polovina září až konec října, vhodný i na pozdní výsevy

Cílová hustota porostu

600 - 650 klasů/m2

Požadavky na předplodinu

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

Výsevek

Hnojení dusíkem

RGT Reform získává v SRN registraci,
množitelské plochy 388 ha.

2012

holomrazy
První 1 ha množení šlechtitelského materiálu
v SRN, odrůda v registračních pokusech.

4
3

RGT Reform očima rostlinolékaře
RNDr. Aleše Kuthana, CSc.:
S touto odrůdou se při návštěvě zemědělských podniků setkávám velmi často. Na konci zimy hodnotím
každým rokem stav kořenové soustavy. RGT Reform
patří téměř vždy k odrůdám s nejlépe vyvinutými
kořeny. Pomalejší růst nadzemní hmoty počátkem jara
je pro některé pěstitele trochu zarážející, ale výnosy
a jejich stabilita ho udržují pro pěstování v dalších
letech. Pokud RGT Reform není pěstován po obilnině,
bývá výskyt chorob pat stébel minimální.

Další skokový nárůst ploch
v SRN na 5236 ha, opět č. 1.
V ČR nárůst ploch na 1116
ha, stává se dvojkou trhu.

rez plevová

normální rok
V SRN 10 ha množení,
odrůda čeká na registraci.

Další nárůsty množitelských
ploch a RGT Reform je opět
nejpěstovanější pšenicí
v SRN i v ČR.

2016

rez plevová + sucho

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

„RGT Reform je velmi
plastický a to jak
v termínu setí, tak
ve výběru stanoviště.
Osobně doporučuji
jako optimální termín
výsevu druhou polovinu agrotechnické lhůty.
Velice dobře si stojí
i v pozdních výsevech
a to i po kukuřicích
pěstovaných na GPS
či zrno. Z našich polních pokusů jasně vyplývá, že i v termínech
daleko po 20. 10. dosahuje srovnatelných výnosů i kvality. Jako
ideální se jeví výsevky mezi 2,7 – 3,6 MKS/ha (při optimálním
termínu setí). Pokud bych chtěl vytipovat jasně nevhodný pozemek, tak bych určitě RGT Reform nepěstoval na velmi výsušných
půdách. Zde může docházet, zvláště v suchých letech
v období před a po vymetání, k růstovému deficitu a zbytečně
tím snižujeme výnosový potenciál této odrůdy. Obrovskou výhodou této ozimé pšenice je fakt, že má velice dobrý zdravotní stav
a „nepropadá“ v žádném ze sledovaných znaků a to od začátku
odnožování (paty stébel) až po dozrávání (rzi, růžovění klasů).
Základním parametrem je výnos, zdravotní stav a bezproblémové
přezimování.“

2018

2017

V SRN opět nejpěstovanější
pšenice, množení na 6894
ha. Už i v ČR se stává
jedničkou na trhu.

min. limit
v SRN (A)

9+

obsah NL

HTZ

Mrazuvzdornost

Kvalita i v mokrých zních?
Casné setí?

polopozdní až pozdní

48 g

Super kvalita A?
Pozdní setí?

Ranost

1000 x

Vysoký výnos?

Požadavky
na morforegulaci

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

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

60 - 70 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

střední

4

Pšenice ozimá

Pšenice ozimá

A

RGT Reform

Proc je RGT Reform tak oblíbený?

Pšenice ozimá

Pšenice ozimá

RGT Ponticus

Výška rostlin a jejich náchylnost k poléhání
(výběr E odrůd pěstovaných i v ČR)
Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2019, Bundessortenamt, SRN

Německá kombinace kvality a výnosu!

náchylnost k poléhání

výška rostlin
8
7
6

Ranost
poloraná
až polopozdní

5

Výška rostliny
střední

2

4
3
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Výnosy v praxi 2019

Odolnost poléhání
velmi vysoká

ZD Újezd u Uničova (okres Olomouc): 8,7 t/ha
Bludovská a.s. (okres Šumperk): 8,6 t/ha

1000 x

HTZ
46 g
Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
hustotou porostu
+ HTZ

RGT Ponticus má mimořádný
paket agronomických vlastností.
Výtečný zdravotní stav listové
plochy (listové braničnatky, DTR,
padlí, rez pšeničná i plevová),
velmi dobrá odolnost vyzimování,
vynikající odolnost poléhání
a také možnost pěstování
na lehčích pozemcích jsou toho
důkazem.

Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice (okres Brno-venkov): 5,8 t/ha

Nejpěstovanější E pšenice v Německu od roku 2017!
• superkombinace vysokého výnosu a obsahu N-látek
• velmi vysoké a stabilní pádové číslo
• vynikající mrazuvzdornost a špičková odolnost k poléhání
• kompenzační typ
• výborně se vyrovnává s pěstováním na lehčích pozemcích
• výtečný zdravotní stav listové plochy (listové braničnatky, DTR, padlí,
rez pšeničná i plevová)
• chlortoluron-tolerantní odrůda

"RGT Ponticus zvládá dobře pozdní výsevy a setí i po horší předplodině. V počáteční fázi růstu se nechlubí, je takový připláclý při
zemi jako tráva, pak ale vše dožene. V ZD Potěhy měl vloni porost
setý po silážní kukuřici našlápnuto na obrovský výnos, ale po
vichřici lehl a dal 5 t/ha. Přes polní cestu po řepce zůstal stát i po
vichřici a dal solidní výnos 8 t/ha při potravinářské kvalitě. Oceňuji
velmi dobrý zdravotní stav, vynikající potravinářskou kvalitu a
výbornou mrazuvzdornost. Připadá mi, že se slušně popasuje se
suchem. Citace Onřeje Kopisty z Úhřetic: ‘Kdyby měl takovou reklamu jako Reform, bude mít podobné plochy. Podle mého názoru
je to plastická E odrůda.‘ "

Miloš Černý, České Meziříčí (okres Rychnov n. K.): 8,9 t/ha

Výnosy v praxi 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

Zdroj: Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen für Landw. Saat- und Pflanzgut 2019

Oseva Agri Chrudim, a.s. (okres Chrudim): 7,4 t/ha

RGT Ponticus

RGT Ponticus očima rostlinolékaře
RNDr. Aleše Kuthana, CSc.:
Pěstitelům, kteří mají RGT Ponticus zasetý, se
líbí vyrovnanost porostů. Po letošní teplé zimě
jsem nepozoroval žádné poškození ani výskyt
chorob pat stébel. Přesto by bylo vhodné se
zejména při pěstování po obilninách zaměřit
na ochranu proti chorobám pat stébel. Rovněž
by bylo vhodné fungicidně ošetřit praporcový
list a klas na snížení rizika výskytu mykotoxinů
v důsledku výskytu fuzárií.

Agrotechnická doporučení

Opal
Moschus
KWS Emerick

Termín výsevu

polovina září až konec října

Axioma

Cílová hustota porostu

650–700 klasů/m2

Požadavky na předplodinu

bez zvláštních požadavků

Chaplin
Akteur
Genius
Bernstein

Doporučení
RGT
Ponticus patří
patří mezi
PONTICUS
kompenzační typy pšenice,
pšenice. která
tvoří výnoskkombinací
hustoty
Vzhledem
velmi dobré
porostu a HTZ. Vzhledem
mrazuvzdornosti,
vysoké
k velmi dobré
mrazuvzdornosti,
odolnosti
poléhání,
velmi
vysoké odolnosti
poléhání,
dobrému
zdravotnímu
stavuvelmi
zdravotnímu
adobrému
stabilní kvalitě
se RGT stavu
a stabilní kvalitě
se Ponticus
PONTICUS
jeví jako
jeví jako bezproblémová
bezproblémová
a spolehlivá odrůda
odrůda. do všech
oblastí pěstování.

Agria Drásov (okres Žďár nad Sázavou): 9,3 t/ha

Množitelské plochy E odrůd v SRN 2019 (prvních 10)

Activus

RGT

ZD Hodonice (Znojmo): 7,0 t/ha

Ing. Michal Chlubný, Česká osiva a.s.:

Výsevek
Německá E pšenice č.1!

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.

Hnojení dusíkem

Požadavky
na morforegulaci

5

časné výsevy

2,5–3,0 MKZ/ha

střední výsevy

3,0–3,8 MKZ/ha

pozdní výsevy

3,8–4,2 MKZ/ha

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 37–51

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

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

6

číslo poklesu (sec)

E

322

obsah NL (%)

A

13,1

Zelenyho test (ml)

A

44

objemová hmotnost (g/l)

E

802

Nejprodávanější osinatka v ČR!

Jednoduše geniální!

Ranost
raná

Potravinářská jakost A
Jednotlivé ukazatele potravinářské jakosti ukazují na velmi
stabilní a vysoce hodnocenou objemovou hmotnost (E)
a číslo poklesu (E). Vyšší úrovní výživy se zajistí potravinářská
kvalita A i ve zbývajících výkupních parametrech.
Unikátní je schopnost nalít zrno i v těch nejsušších lokalitách
a dosáhnout objemové hmotnosti přes 800 g/l.

Proc je VIRIATO nejrozsírenejsí osinatka?
„Společnost VP AGRO
na vlastních pokusných
pozemcích testuje různé
vlastnosti všech odrůd,
které zastupuje, a o své
poznatky se dělíme
s našimi zákazníky.
U odrůdy Viriato máme
zjištěno, že negativně
reaguje snížením výnosu
na hustý zásev blížící se
Jaroslav Jančík
k 5 milionům zrn/ha.
Z důvodu ranosti
doporučujeme zásev v měsíci září. V první polovině měsíce
2,8-3,2 MKS/ha a ve druhé polovině září 3,2-3,8 MKS/ha
(horší podmínky až 4 MKS/ha). Je třeba raději vsadit
na podzimní odnože, zvláště v sušších lokalitách. Pozdější
termín výsevu u této odrůdy je možný, ale již se nevyužije
naplno její potenciál..“

Vysoký výnos?

Výška rostliny
nízká (81 cm)

Osinatost?

Setí na horsích půdách?

Odnožovací schopnost
velmi dobrá

Raná sklizen?

Stabilní A kvalita?

Vysoká objemová hmotnost?

Odolnost poléhání
velmi vysoká

Casné setí?

Setí po obilnine?
1000 x

HTZ
47 g
Mrazuvzdornost
velmi dobrá
Výnos tvoří
hustotou porostu
+ HTZ

Velmi dobrý zdravotní stav?

•
•
•
•
•

druhá nejprodávanější pšenice a jednička mezi osinatkami v ČR
raná osinatá ozimá pšenice s A potravinářskou jakostí
krátké stéblo s výbornou odolností vůči poléhání (8,9 b.)
velmi dobrá odnoživost, zrno střední až větší
velmi dobrý zdravotní stav (zejména vysoká odolnost proti braničnatkám)
odolnost proti běloklasosti
• skvělá předplodina pro řepku
• v předcházejících suchých ročnících 2017, 2018 a 2019 se prokázala
vynikající schopnost vyrovnat se s přísušky během vegetace
a také v jejím závěru

Zkušenosti z praxe:
Tomáš Dušek, HESAKO s.r.o.
(Opava): „Na Viriatu oceňuji jeho nenáročnost, velmi dobrou odnožovací schopnost,
stabilní potravinářskou kvalitu a nepoléhavost. Bonusem navíc je ranost. Výnos 9,56 t
z 62 ha nás utvrdil v tom, že Viriato je našim
nejlepším materiálem."

Drží jako hřebíky!
Výraznou předností VIRIATA
je výborná odolnost poléhání.

Doporučení
Viriato lze pěstovat ve všech
výrobních oblastech.
V intenzivních podmínkách je
důležitá odpovídající N výživa.
Výsev je vhodnější v první
polovině až v polovině
agrotechnické lhůty, proto
nedoporučujeme výsev
po kukuřici na zrno. Výnos
tvoří kombinací hustoty
porostu a HTZ.
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Nepoléhavost?

Viriato očima rostlinolékaře
RNDr. Aleše Kuthana, CSc.:
Pěstiteli vysoce žádaná odrůda nejenom z důvodu
nízkého rizika poškození zvěří, ale hlavně díky
pevnému stéblu a ranosti. Pěstitelům doporučuji
zaměřit se na ochranu listového aparátu a klasů proti
houbovým chorobám. V důsledku klimatických změn
v uplynulých letech se odrůda dobře vyrovnává se
suchem, ale v případě intenzivních srážek porosty
vydrží vestoje.

Ing. Petr Laml,
šlechtitel RAGT:
„V loňském roce bylo
Viriatem v praxi oseto
50 000 ha a pěstuje se
v podstatě po celé republice. Viriato má jednu výjimečnou vlastnost - naplnit obilku, i
když je v červnu sucho
a vysoké teploty.“

Ing. Petr Laml

Agrotechnická doporučení

Pavel Dvořák, Nahořany (okres
Náchod): "Viriato je výnosově suprová
pšenice, dala mi 8,2 t/ha. Potřebuje zasít
včas, aby vytvořila odnože."

Alena Fuhrmanová, DV Mělnické
Vtelno (okres Mělník): "Viriato je rané,
je rychlé, je do sucha. To je to, co potřebujeme. Máme 200 ha."

Stefan Kranich, Karlow-Karlshof a.s.
(okres Rakovník): "Kvůli škodám od zvěře
potřebujeme sít osinatky a sekat hodně brzo.
Navíc je Viriato dostatečně mrazuvzdorné a nemá
moc slámy."

Výborná mrazuvzdornost?

Termín výsevu

polovina září až polovina října

Cílová hustota porostu

700–750 klasů/m2

Požadavky na předplodinu

ne po kukuřici na zrno

Výsevek

Hnojení dusíkem
David Vrána, AGRO ZVOLE
a.s. (okres Žďár nad
Sázavou): "Viriato je díky
ranosti dobrá předplodina pro
řepku. Oceňuji suchovzdornost,
nízkou potřebu regulace a dobrou
odnoživost."

Požadavky
na morforegulaci

časné výsevy

2,5–3,0 MKZ/ha

střední výsevy

3,0–3,8 MKZ/ha

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 37–51

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

Odrůda Viriato vyniká vysokou odolností proti poléhání. Doporučujeme základní dávky
morforegulátorů dle aktuálních podmínek a stavu porostu.
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Pšenice ozimá

Pšenice ozimá

A

Viriato		

Výsledky z pokusů 2018

Pořadí dle dosaženého výnosu

Zasype vaše sklady!

Ranost
poloraná
Výška rostliny
střední až nižší (87 cm)
Odnožovací schopnost
velmi dobrá

Pořadí dle ekonomického zhodnocení

zadavatel

odrůda

t/ha

zadavatel

odrůda

Kč/ha

1.

RAGT Czech

RGT Sacramento

12,13

1.

TIMAC Agro

RGT Sacramento

44 875,00

2.

TIMAC Agro

RGT Sacramento

11,78

2.

Bayer

RGT Reform

44 230,00

3.

FMC Agro ČR

Viriato

11,69

3.

Soufflet Agro

Fenomen

44 009,00

4.

VP AGRO

RGT Reform

11,43

4.

FMC Agro ČR

Viriato

43 575,00

5.

ADAMA CZ

RGT Reform

11,43

5.

Soufflet Agro

Fakir

43 410,00

6.

Zetaspol

LG Imposanto

11,41

6.

Bayer

Viriato

42 951,00

7.

Innvigo Agrar CZ

RGT Reform

11,29

7.

DOW AgroSciences

Viriato

42 887,00

8.

LIMAGRAIN CEC / BASF

Frisky

11,21

8.

Innvigo Agrar CZ

RGT Reform

42 665,00

9.

RAGT Czech

RGT Cesario

11,20

9.

ADAMA CZ

RGT Reform

42 544,00

10.

DOW AgroSciences

Viriato

11,20

10.

MZU v Brně

Gordian

42 264,00

Rok 2019 nebyl kvůli poškození hraboši vyhodnocen. RGT Sacramento tak zatím drží prvenství.

Odolnost poléhání
velmi vysoká
1000 x

HTZ
43 g
Mrazuvzdornost
průměrná

Jedná se o odrůdu s chlebovou jakostí B, pouze
v objemu pečiva je hodnocena jako C pšenice.
V praxi dosahuje často A jakosti.
•
•
•
•

nejvýnosnější pšenice v registracích od roku 2008!
kratší rostliny s velmi dobrou odolností poléhání (8 b.)
vítěz SDO a 11 poloprovozních pokusů v ČR 2017
nejnižší kumulace DON v sortimentu krmných pšenic (ÚKZÚZ SDO)

Výnos tvoří

Výnos (%), SDO 2016-2019, intenzivní pěstitelské oblasti*, C odrůdy

hustotou porostu
+ HTZ

100

102

*KVO a ŘVO

98
96
94
92

RGT Sacramento očima rostlinolékaře
RNDr. Aleše Kuthana, CSc.:
Letošní teplá zima umožnila odrůdě RGT Sacramento dlouho odnožovat. V předjaří nebylo
výjimkou 7 až 9 odnoží. Kořeny této odrůdy bývají
vždy velmi silné a dobře vyvinuté. Pozdní mrazy,
které zastihly porosty v intenzivní tvorbě nových
listů, zanechaly na porostech znatelné stopy,
zredukovaly počet odnoží, ale rostliny se dokázaly
dobře zregenerovat. Kromě časného nástupu
padlí nemá v praxi velké problémy s listovými
chorobami. Fungicidní ochranu doporučuji
do klasu.

Potravinářská jakost B/C, ÚKZÚZ 2019
číslo poklesu (sec)

E

414

obsah NL (%)

A

13,3

Zelenyho test (ml)

B

32

objemová hmotnost (g/l)

A

788

90

Agrotechnická doporučení

Doporučení
RGT Sacramento je osinatá
pšenice, která vyniká skutečně
mimořádným výnosem. Rostliny
jsou krátké s vysokou odolností
poléhání. Výnos tvoří vysokou
hustotou porostu. Proto
doporučujeme morforegulaci
přizpůsobit aktuálnímu stavu
porostu. Díky velmi dobré
odolnosti klasovým fuzáriím
možnost setí po kukuřici.
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Pšenice RGT Sacramento ukončila české registrační zkoušky v r. 2016
s historicky nejvyšším výnosem! Vynikající výnos potvrzuje i v SDO.

Termín výsevu

polovina září až konec října

Cílová hustota porostu

700–750 klasů/m2

Požadavky na předplodinu

bez zvláštních požadavků

Výsevek

Obsah DON (mg/kg) – testy po kukuřici, ÚKZÚZ, SDO 2016-19,
sortiment C odrůd
Johnson

Hnojení dusíkem

Chevignon
Vanessa
LG Mocca
Frisky
Hyking
Collector
RGT Sacramento
0

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Požadavky
na morforegulaci

časné výsevy

2,5–3,0 MKZ/ha

střední výsevy

3,0–3,8 MKZ/ha

pozdní výsevy

3,8–4,2 MKZ/ha

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 37–51

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

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

Pšenice ozimá

B/C

RGT Sacramento

Přehled dosažených výnosů v Mezinárodní soutěži pěstebních
technologií ZVÚ Kroměříž 2018 (prvních 10 z celkových 62)

Ranost
polopozdní

Ranost
polopozdní

Výška rostliny
střední

Výška rostliny
střední až nižší

Odnožovací schopnost
velmi dobrá

1000 x

HTZ
42 g
Mrazuvzdornost
vynikající
Výnos tvoří
hustotou porostu
+ počtem zrn

•
•
•
•
•
•
•

polopozdní odrůda na krátkém stéble s krásným produktivním klasem
zdravá A pšenice pro velmi vysoké a stabilní výnosy
klasový typ, vysoký počet zrn v klase
vysoká odolnost chorobám pat stébel/stéblolamu (gen Pch1)
nejlepší volba po obilní předplodině
vhodný i na pozdní výsevy po kukuřici na zrno
kombinace vysokého výnosu a vysokého obsahu NL, stabilní číslo poklesu

Odnožovací schopnost
střední

Odolnost poléhání
vysoká
1000 x

Specialista po obilnině!

RGT Rebell je velmi výnosná odrůda se stabilní A kvalitou. Jedná se o
polopozdní, velmi líbivou klasovou odrůdu. K přednostem této odrůdy
patří její nízký vzrůst a dobrá odolnost poléhání. RGT Rebell vyniká
zejména velmi dobrou odolností vůči chorobám pat stébel (gen Pch1)
a je tak ideální volbou po obilnině.

HTZ
střední

Agronomické přednosti
•
•
•
•
•
•
•
•

výnosná odrůda s výborným zdravotním stavem
prémiová kvalita A s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek
gen odolnosti Pch1 proti stéblolamu
skvělá odolnost vůči napadení rzemi
vynikající mrazuvzdornost
rezistence proti plodomorce plevové
hodí se na setí po obilnině
dobře zvládá pozdní setí

setí po obilnině a po kukuřici, pozdní setí, stabilní číslo
poklesu a velmi dobrý obsah NL

Mrazuvzdornost
průměrná

A

Náchylnost k napadení rzemi, BSA 2018

Golem
Golem ve všech parametrech!

Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2018, Bundessortenamt, SRN
rez plevová

1 ... minimální náchylnost
9 ... maximální náchylnost

rez pšeničná

Ranost
polopozdní

8

RGT Aktion vyniká velmi
dobře vyvinutou kořenovou
soustavou.

7
6

Výška rostliny
střední

5
4
3

Odnožovací schopnost
střední, klasový typ

1
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AT k

RGT Aktion je 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 navíc
excelentní odolnost vůči rzem
a rezistenci k plodomorce plevové. RGT Aktion velmi dobře odnožuje a vyniká vysokou odolností
poléhání.

•
•
•
•
•
•
•
•

polopozdní, klasová, velmi výnosná odrůda
velmi dobré přezimování a odolnost vůči plísni sněžné
vynikající zdravotní stav listu, průměrný zdravotní stav klasu
velmi dobrá A kvalita s výbornou objemovou hmotností a číslem poklesu
stabilní a špičkové výnosy v zemědělské praxi
výborná kompenzační schopnost klasu
rychlý vývoj rostlin na jaře, velmi dobrá tolerance k jarním přísuškům
odpouští agronomické chyby

2

RG

Doporučení

Pšenice ozimá

A

Čtyři jistoty agronoma!

RGT Rebell

1000 x

Agronomické přednosti
setí po obilnině, celkový zdravotní stav, pozdní setí,
výsev ve všech oblastech
11

Golem je vhodný do všech oblastí pěstování. Dobře reaguje na zvýšené
hnojení N. Doporučujeme výsev v agrotechnické lhůtě. Vyniká univerzálností a dokáže tolerovat chyby, které by jiná odrůda nezvládla. Proto je
vhodný pro velké podniky, které nechtějí řešit odrůdové zvláštnosti.

HTZ
43 g

Agronomické přednosti
setí po obilnině, přísuškové oblasti,
vysoká a střední intenzita pěstování

Mrazuvzdornost
velmi dobrá
12

Pšenice ozimá

Pšenice ozimá

A

RGT Aktion

Ranost
extra raná
Výška rostliny
střední

Nejranější potravinářská pšenice!
•
•
•
•
•
•
•

Odnožovací schopnost
velmi dobrá

1000 x

B

extra raná, výborně odnoživá odrůda
špičkový zdravotní stav klasu, výborná odolnost klasovým fuzáriím
vysoká meziročníková stabilita výnosu a kvality A
vysoká plasticita
výborná mrazuvzdornost
pro svoji extrémní ranost je Bodyček vhodnou předplodinou pro řepku
doporučujeme pěstovat při vyšších dávkách morforegulátorů, na které velmi
dobře reaguje

Ranost
raná

Výška rostliny
nízká (82 cm)

Veškerá ošetření je nutné přizpůsobit výjimečné ranosti. Velmi pozdní
výsevy jsou možné, ale posune se termín sklizně.
Doporučujeme pěstovat při vyšších dávkách morforegulátorů, na které
velmi dobře reaguje.

HTZ
41 g

1000 x

Pšenice ozimá

A

setí po obilnině, přísuškové oblasti,
vysoká, střední i nízká intenzita pěstování

Ranost
polopozdní až pozdní

1000 x

Odnožovací schopnost

Padlí travní v klasu

6

velmi dobrá

Komplex listových skvrnitostí

6

Braničnatka plevová

8

Rez pšeničná

7

Rez plevová

8

HTZ

C
Ranost
polopozdní

Výška rostliny
střední (90 cm)

Odnožovací schopnost
střední

Doporučujeme vysokou úroveň výživy a fungicidní ochranu zaměřit
zejména do klasu. I přes krátké stéblo je vhodné porost ošetřit
morforegulátorem, zejména při vyšší intenzitě pěstování.
1000 x

setí po obilnině, přísuškové oblasti,
vysoká a střední intenzita pěstování, pozdní setí

Mrazuvzdornost
velmi dobrá
13

RGT Cesario patří mezi rané
odrůdy pšenice. Veškerá
ošetření proto doporučujeme
přizpůsobit ranému vývoji
a pro optimální využití ranosti
provést výsev v agrotechnickém
termínu. Odrůda tvoří vysoký
počet klasů při nižší HTZ.

Agronomické přednosti
velmi vysoký výnos, výborná mrazuvzdornost a odolnost
poléhání, vynikající zdravotní stav

velmi dobrá

polopozdní až pozdní odrůda se špičkovým výnosem
střední až nižší rostliny, velmi dobře odnožující
velmi dobré přezimování (6,7 b. – zima 2012, ÚKZÚZ)
dobrá odolnost listovým chorobám
možnost setí po obilnině a pozdní setí
A potravinářská kvalita, vysoké a stabilní číslo poklesu

Agronomické přednosti

Zdravotní stav, raný sortiment,
ÚKZÚZ 2015-2018
8

Důležité je vyhrát!

HTZ
41 g

jedna z nejvýnosnějších raných pšenic v sortimentu
potravinářská jakost chlebová (B)
krátké rostliny s výbornou odolností proti poléhání
výborný zdravotní stav
velmi dobrá mrazuvzdornost, výnos tvoří hustotou porostu

Mrazuvzdornost

Výška rostliny
střední až nižší

Odnožovací schopnost
velmi dobrá

•
•
•
•
•

Padlí travní na listu

Matchball		
•
•
•
•
•
•

Nejzdravější raná pšenice!

37 g

Agronomické přednosti
Mrazuvzdornost
výborná

RGT Cesario

Pšenice ozimá

Bodyček

Pšenice ozimá

Pšenice ozimá

A

Grizzly
Krmná odrůda s medvědí silou!
• polopozdní, krmná, středně vysoká (90 cm) odrůda, středně odnoživá,
s vysokou HTZ (49 g)
• velmi vysoký výnos, potvrzen v zemědělské praxi
• střední odolnost vymrzání a velmi dobrá odolnost plísni sněžné (8,2 b.)
• výrazná výnosová reakce na vyšší intenzitu pěstování
• vysoká energetická hodnota zrna (geneticky nižší obsah NL a sediment)
• vysoký obsah škrobu (2010 – 68,7 %; 2011 – 69,9 %; 2012 – 68,7 %)
• velké zrno
obsah
škrobu
(%)

číslo
poklesu
(sec)

obsah
NL
(%)

Grizzly

69,1

269

12,6

29

777

C

Sultan
(kontrola)

67,1

305

14,2

50

785

A

HTZ
49 g

Zelenyho objemová
test
hmotnost
(ml)
(g/l)

jakost

Agronomické přednosti
setí po kukuřici, setí po obilnině, přísuškové oblasti,
tolerantní k intenzitě pěstování, pozdní setí

Mrazuvzdornost
dobrá
14

Nutnost morforegulace

Vhodnost do
přísuškových oblastí

Vhodnost pro pozdní výsev

Setí po obilnině

Výsevek v MKZ/ha

Padlí–list

Rez pšeničná

Rez plevová

Listové
skvrnitosti

Fuzárium
v klase

Choroby pat
stébel

Choroby
klasu

Odnožování

Doporučený počet klasů
na m2

Původ

Pšenice ozimá – přehled agronomických vlastností

základní

•••••

••••

••••

3,5 – 4,5

••••

••••

••••(•)

•••(•)

•••

•••

••••

•••

650

SRN

•••

vysoká

•••••

•••

••••

3,5 – 4,5

••••

••••

•••

•••

••••

••••

••••

•••

650

ČR

••••• •••••

••••

základní

•••••

••••

•••••

4,0–5,0

••••

•••

•••

•••••

••••

••••

••••

•••

650

SRN

••••• •••••

•••

vysoká

••••

•••

•••••

3,0–4,5

•••

•••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

650

ČR

Odolnost poléhání

Přezimování

••••• ••••• •••••

••••

•••• ••••(•) ••••(•)

RGT PREMIANT

E

R

•••••

••••

•••••

••••

••••• •••••

NELSON

E

PP

••••

••••• •••••

••••

RGT DEPOT

A

PP

•••••

••••

•••

RGT REFORM

A

PP–P

RGT AKTION

A

BODYČEK

••••

BVO

PP

OVO

E

ŘVO

Ranost

RGT PONTICUS

KVO

Jakost

Mrazuvzdornost

Výnos

Zdravotní stav
(odolnost)

••••• ••••• ••••• •••••

•••• ••••(•) ••••

střední-vysoká

•••

•••••

••••

3,0–4,5

••••

••••

••••(•)

•••(•)

••••

•••(•)

••••

••••

650

SRN

pp

••••

••••

••••

••••

••••• ••••• •••(•)

vysoká

•••

•••••

•••••

3,0–4,5

•••

•••••

•••••

••••

••••

•••••

••••

••••

700

SRN

A

VR

••••

••••

••••

••••

••••• •••••

velmi vysoká

•••••

•••

•••

3,5–4,5

•••

•••

••••

••

••••

••••

••••

•••••

750

ČR

RGT REBELL

A

PP

••••• ••••• ••••• ••••• ••(•)

•••• •••(•)

vysoká

•••••

•••••

•••••

3,5–4,5

••••

••••

••••(•)

•••

••••

••••(•)

••••

•••

650

SRN

GOLEM

A

PP

••••• ••••• ••••• •••••

•••

••••

•••

vysoká

••••

•••

••••

3,5–4,5

••••

•••

••••

••••

••

••••

•••

•••

650

ČR

MATCHBALL

A

PP–P

••••• ••••• ••••• •••••

•••• ••••(•)

••

velmi vysoká

••••

••••

•••••

3,0–4,5

••••

••••

••••(•)

•••

•••

••••

•••

•••••

750

ČR/SRN

VIRIATO

A

R

••••• ••••• ••••• ••••• •••(•) ••••

•••••

základní

•••••

•••

••••

3,0–4,5

•••

••••

••••(•)

••••

•••

••••

•••

••••

700

FR

RGT CESARIO

B

R

••••• ••••• ••••• •••(•) ••••

••••

střední

••••

•••

••••

3,0–4,5

••••

••••

••••

••••

•••

••••

•••

•••••

800

FR

B/C

PR

••••• ••••• ••••• ••••• ••(•)

•••• ••••(•)

základní

•••••

••••

••••

3,0–4,5

•••

••••

••••(•)

•••

••••

••••

•••

••••

700

FR

C

PP

••••• ••••• ••••• •••••

••••

vysoká

••••

••••

••••

3,5–4,5

•••

•••

•••(•)

•••

••••

••••

••••

••••

700

ČR

RGT SACRAMENTO
GRIZZLY

•••

•••

••

•••

Všechny údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze všeobecný charakter, a proto by měly být doplněny o vlastní znalosti a zkušenosti místních podmínek.
V případě pochybností doporučujeme provést malé srovnávací pokusy k odzkoušení místních podmínek, které mohou přispět ke zjištění, jaký vliv mohou mít
na uvedenou odrůdu. Odrůdy jsou výnosově hodnoceny v rámci své kvalitativní skupiny.

NOVINKA
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16

2020

Newton

V Německu
2. nejpěstovanější
dvouřaďák 2019!

Nová jednotka výnosu!

1000 x

Ranost
středně raná

Ranost
raná

Výška rostliny
nízká

Výška rostliny
nízká

Odnožovací schopnost
vysoká

Odnožovací schopnost
vysoká

Odolnost poléhání
velmi vysoká

Odolnost poléhání
velmi vysoká

HTZ
velmi vysoká
Mrazuvzdornost
velmi dobrá
Výnos tvoří
hustotou porostu
+ vysokou HTZ

1000 x

Novinka z německého šlechtění!
• výjimečná dvouřadá odrůda
• výborně odnožuje
• velmi vysoká HTZ
• výborný zdravotní stav, celkově nejlepší z nově registrovaných odrůd
• dobrá adaptace na suché podmínky
• velmi dobrá mrazuvzdornost

Sandra

Ječmen ozimý
dvouřadý

Ječmen ozimý
dvouřadý

NOVINKA

Kdo má dvouřaďák rád, Sandru miluje!

HTZ
velmi vysoká (54 g)
Mrazuvzdornost
průměrná
Výnos tvoří
hustotou porostu
+ HTZ

•
•
•
•

v praxi bohatě vyzkoušená a osvědčená odrůda
vysoký výnos na úrovni víceřadých ječmenů
velmi vysoký výnos předního zrna
výborný zdravotní stav listové plochy (padlí, Rhynchosporium, plíseň
sněžná), rezistence viru žluté zakrslosti
• rané dozrávání
• vysoká odolnost poléhání, vysoká odnoživost

Srovnání s kontrolní odrůdou v ÚKZÚZ (BSA 2019)
1 ... minimum

9 ... maximum

Výnos předního zrna (%) a HTZ (g)
Zdroj: SDO, ÚKZÚZ 2015-18
neošetřená varianta

HTZ (g)

počet zrn v klasu

hustota porostu

Rhynchosporium

hnědá skvrnitost
ječmene

padlí

poléhání

výška rostlin

ošetřená
varianta

Vysoce mrazuvzdorný a zdravý
ječmen Newton je v Německu
klasifikován jako jediná dvouřadá
odrůda s jedinečnou kombinací
výnosu 8/8.

neošetřená
varianta

výnos

NEWTON

8

8

4

4

4

4

4

8

1

8

Padura

7

7

4

5

4

4

4

8

2

8

Silnou stránkou Sandry je kromě
ranosti také velmi vysoký výnos
předního zrna (96 %) a velmi
vysoká HTZ (54 g). Z pole si tak
pěstitel odváží maximum
zpeněžitelného materiálu.

ošetřená varianta

HTZ
54
53
52

120
100

51
50

80

49
48

60
40

47

20

Doporučení

Doporučení

Newton dosahuje vysokého
výnosu vyšší hustotou porostu
(850-900 klasů/m2), středním
počtem zrn v klase a velmi
vysokou HTZ. Má velmi dobrou
odolnost poléhání, proto
i nižší potřebu morforegulace.
Obvykle stačí jedna aplikace.
Zaměřte se na optimální
termín výsevu.

Vzhledem k velmi dobrému
odnožování a velmi vysoké
HTZ doporučujeme výsevek
300–350 zrn/m2 při raných
výsevech. Při pozdnějších
výsevech 350–380 zrn/m2.
Optimální termín výsevu
od poloviny do konce září.

Přednosti
velmi vysoký výnos, snáší sušší podmínky, vysoká
mrazuvzdornost a odolnost poléhání
17
18

46
45

0
SANDRA

Leopard

Padura

Torpedo

KWS Ariane

KWS Donau

„Hospodaříme na lehkých písčitých půdách, kde vláha dlouho nevydrží. I když jeden den naprší
15 mm, druhý den se dá na pole vjet. Rostliny proto bývají často stresované suchem. Ječmen pěstujeme kvůli časovému rozložení žní, aby začaly co nejdřív, jako předplodinu před řepku a zejména
z ekonomických důvodů. Na poli se chová dobře, osvědčila se nám její výborná kompenzační
schopnost při odnožování. Finanční realizace Sandry je díky výnosu, ale i výtěžnosti zrna velmi
dobrá. Má vyrovnané, žluté, velké zrno. Sandru je radost mít na mlatě.“
Jiří Červenka, Ageko, spol. s r.o.,
Dušníky nad Vltavou (okres Mělník)
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Anja

To nejlepší pro Vaše pole!

Bavorská formule 1!

Ranost
polopozdní

Ranost
polopozdní

Výška rostliny
střední

Výška rostliny
střední

Odnožovací schopnost
středně vysoká

Odnožovací schopnost
střední

Odolnost poléhání
střední

Odolnost poléhání
vysoká

HTZ
vysoká
Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
počtem zrn v klase

1000 x

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezproblémový a stabilně výkonný šestiřadý ječmen
velmi vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě 7/8 bodů BSA
středně vysoké rostliny se střední až velmi dobrou odolností proti poléhání
velmi dobrá odolnost proti rhynchosporiové skvrnitosti
rezistence proti viru žluté zakrslosti
výnos tvoří hlavně produktivitou klasu, má vysoký počet zrn v klase
hustota porostu střední, vysoká HTZ
vynikající přezimování (na stejné úrovni jako Anja)
odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, vyniká vysokou
mrazuvzdorností

Komplex agrotechnických vlastností
Zdroj: BSA 2019

padlí

listové
skvrnitosti

Rhynchosporium

rez ječná

++

++

+++

+++

++

+++

++

+++

++

+++

+++

-

++

++

++

++

+++

++

mrazuvzdornost

lámavost
stébla

SONNENGOLD

poléhání

ANJA

odolnost vůči chorobám

ošetřená
varianta

Doporučení

+++ ... maximum

neošetřená
varianta

výnos

Sonnengold vytváří silné rostliny
a vyniká rychlou jarní regenerací.

Odrůda je vhodná pro
pěstování ve všech výrobních
oblastech, výsev je možný
časný až pozdní. Dosahuje
velmi vysokých výnosů na
středně těžkých až těžkých
půdách. Z důvodu relativně
těžkých klasů doporučujeme
ošetření proti lámavosti.

+ ... minimum

Přednosti
velmi vysoký výnos, vysoká mrazuvzdornost, odolnost proti
rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné
19

Ječmen ozimý
šestiřadý

Ječmen ozimý
šestiřadý
1000 x

Sonnengold

HTZ
střední
Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
počtem zrn v klase

Šestiřadý ječmen Anja nabízí
špičkový výnos podpořený
nejlepšími agronomickými
vlastnostmi jako je vynikající
přezimování, nízká náchylnost
poléhání a minimální lámavost
klasu. Unikátní je i zdravotní stav,
zejména vysoká odolnost vůči
padlí, rzi ječné a Rhynchosporiu.
Anja je klasifikována jako
rezistentní k virové mozaice
ječmene (BaYMV).

• šestiřadý, krmný ječmen se spolehlivým, vysokým výnosem
• odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, vyniká vysokou
mrazuvzdorností
• výsevek 300–330 zrn/m2 (při pozdnějších výsevech 330–380 zrn/m2)
• výnos je tvořen vysokou produktivitou klasu a středním počtem
plodných stébel
• střední výška stébla s velmi dobrou odolností poléhání
• velmi dobrý zdravotní stav, obzvlášť odolnost vůči padlí, Rhynchosporiu
a rzi ječné jsou na vysoké úrovni
• kombinace vysokého výnosu, vysokého podílu předního zrna a skvělých
pěstitelských vlastností
• vysoká odolnost vůči lámavosti stébla
Komplex agrotechnických vlastností
(BSA, 2017, bodové hodnocení)

1 bod ... minimum
9 bodů ... maximum

60
50
40
30

Doporučení
Díky střední výšce rostlin
s dobrou odolností poléhání
a stabilitou klasu je obvykle
dostačující jedno ošetření
morforegulátorem (EC 31–32
např. Moddus 0,4–0,8 l/ha)
i fungicidem (EC 39–49).
Pouze při silném infekčním
tlaku chorob lze použít dvojí
ošetření (EC 32 a 45).

20
10
0
ANJA

KWS Meridian

rez ječná (odolnost)
Rhynchosporium (odolnost)
listové skvrnitosti (odolnost)
padlí (odolnost)
lámavost stébla (odolnost)

20

KWS Kosmos

poléhání (odolnost)
mrazuvzdornost (odolnost)
Výnos intenzita II
Výnos intenzita I

H

Vynikající výnos a odolnost poléhání

Ranost
poloraná
až polopozdní

Ranost
poloraná

Výška rostliny
vysoká

Výška rostliny
střední

Odnožovací schopnost

Odnožovací schopnost
střední

střední (výnos tvoří
produktivitou klasu)

HTZ
velmi vysoká
Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
počtem zrn v klase
+ HTZ

Zrno vyniká velmi vysokou HTZ.
Helltop zároveň dosahuje velmi
vysokých výnosů hmoty a díky
bezkonkurenční odolnosti poléhání je pěstování na siláž kvalitativně a ekonomicky výhodné.

1000 x

•
•
•
•
•
•
•
•

velmi vysoká odolnost vůči poléhání a lámavosti klasu
vysoký až velmi vysoký výnos zrna i hmoty
vynikající přezimování
excelentní zdravotní stav listu
velmi vysoká HTZ
střední hustota porostu, výnos tvoří produktivitou klasu
rostliny jsou vysoké, s velmi pevným stéblem
stéblo je zesílené, vyztužené ligninem, zároveň obsahuje více cévních
svazků a chlorofylu
• zrno světlé barvy
• odolnost poléhání, nízká potřeba morforegulátoru
(zvýšená reakce na vyšší dávky moforegulátoru)
• pěstování na zrno, senáž nebo siláž

HTZ
velmi vysoká
Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
počtem odnoží
+ HTZ

•
•
•
•

hybridní odrůda s excelentním výnosem zrna
kompenzační typ, který se vyrovná se všemi stanovišti
vynikající přezimování
velmi dobrý zdravotní stav (zejména nízká náchylnost k napadení
padlím a rzí pšeničnou)
• vysoká odolnost vůči napadení námelem
• stabilní pádové číslo
• velmi vysoká HTZ, výnos tvoří zejména produktivitou klasu
Komplex agrotechnických vlastností
Zdroj: Nordic Seed 2016, SRN
padlí

Rhynchosporium

rez žitná

námel

poléhání

SU Santini
SU Performer

Stabilita stébla je zajištěna díky speciální buněčné struktuře:
kontrolní hybrid

HELLTOP

SU Mephisto
KWS Bono

vyšší procento ligninu
vyšší tvorba chlorofylu

Doporučení
Doporučujeme zasít 2 VJ/ha.
Pokud bude zajištěna izolační
vzdálenost cca 1 km od jiného
porostu žita, sklizená zrna
mají světlou barvu. Sklizeň na
siláž obvykle probíhá v první
polovině června.

Zrnové žito se skvělým výnosem

Odolnost poléhání
střední

Odolnost poléhání
velmi vysoká
1000 x

Brandie			

Žito ozimé

Žito ozimé

H

Helltop			

100 µm

100 µm

Zřetelně větší průměr stébla, výrazně silnější stěna stébla,
více cévních svazků

kontrolní hybrid

21

HELLTOP

kontrolní hybrid

HELLTOP

Doporučení

Brasetto

S ohledem na velmi dobrý
zdravotní stav je nadstandardní
fungicidní ošetření nutné jen při
lokálním silném tlaku patogenů.
Ošetření morforegulátorem
v růstové fázi EC 30-32
(0,5–0,8 l/ha Cycocel 720
+ 0,2–0,25 l/ha Moddus).
Na těžších půdách navíc
0,7 l/ha (EC 39) až 0,5 l/ha
(EC 49) Cerone 660.

BRANDIE
Helltop
0

5

10

15

20

25

30

35

Agronomické přednosti
velmi vysoký výnos zrna, vysoká HTZ a vynikající
zdravotní stav
22

1000 x

Cedrico

Skvělý výkon za rozumnou cenu!

Vítěz českých i německých registrací!

Ranost
poloraná
až polopozdní

Ranost
polopozdní

Výška rostliny
vysoká

Výška rostliny
nízká

Odnožovací schopnost
středně vysoká

Odnožovací schopnost
střední

Odolnost poléhání
střední

Odolnost poléhání
velmi vysoká

HTZ
vyšší
Mrazuvzdornost
výborná
Výnos tvoří
hustotou porostu
a počtem zrn
v klase

1000 x

•
•
•
•
•
•
•
•

Nejpěstovanější žito v ČR!
ozimé žito typu syntetická populace
robustní rostliny s mohutným kořenovým systémem
odrůda tolerantní ke stresovým podmínkám
vynikající přezimování
velmi dobrá odolnost napadení padlím travním
stabilní a vysoké pádové číslo je předpokladem pro potravinářské využití
podstatně nižší náklady na osivo v porovnání s klasickými populačními
odrůdami a hybridy
• vysoká stabilita pádového čísla
• pěstování na zrno, senáž nebo siláž
• ve srovnání s populacemi o 5–10 % vyšší výnos zrna

Marcela Shejbalová, VP AGRO: "Herakles je

Doporučení
Vzhledem k robustnosti
rostlin doporučujeme výsevek
v rozmezí pouhých 80 až 100
kg/ha, což znamená výraznou
úsporu na osivu. Sklizeň
na siláž probíhá přibližně
v první polovině června. Sklizeň
na zrno v obvyklém termímu.

určen ke sklizni na zrno, ale lze ho sklízet
i na senáž/siláž. Výhody pěstování žita na
siláž spočívají ve stabilitě a jistotě výnosu,
v nízkých nárocích na stanoviště, jednoduché pěstební technologii a nízké nákladovosti. Porosty doporučuji sklidit při sušině max.
36–38 % a v ideálním případě při mléčně-voskové zralosti zrna.
Výsev doporučuji v agrotechnickém termínu,
aby Herakles dobře odnožil. Při pozdním výsevu se tvorba odnoží na jaře nedožene."

Mrazuvzdornost
nejvyšší
v sortimentu
Výnos tvoří
hustotou porostu
Odolnost poléhání

Ing. Marcela Shejbalová

nízký výsevek do 100 kg/ha, vysoký výnos
zrna i hmoty, nízké nároky

•
•
•
•
•

velmi vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
nejvyšší odolnost poléhání v sortimentu
polopozdní odrůda vhodná pro krmné účely (nízká kumulace mykotoxinů)
rostliny nízké, pšeničného typu
velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost proti napadení rzí žitnou a
plevovou
• číslo poklesu a objemová hmotnost vysoké, obsah NL středně vysoký, podíl
• předního zrna středně vysoký
• velmi vysoká mrazuvzdornost

Zdroj: ÚKZÚZ 2016-19
Cedrico

8

Cappricia

7

Agostino

7

Claudius

6

Tulus

7

Porto

6

Cedrico je nejlépe hodnocená
odrůda v odolnosti poléhání.

Přednosti

23

HTZ
42 g

Výnos zrna (%), SDO 2014-17

ošetřeno

Zdroj: ÚKZÚZ

neošetřeno
110
100

Doporučení

90

Doporučujeme
2 VJ/ha.
CEDRICO vynikázasít
velmi
dobrým
Pokud
bude
zajištěna
izolační
zdravotním stavem, díky
vzdálenost
ccasetí
1 km
jiného
kterému snáší
pood
kukuřici.
porostu
žita,
sklizená
zrna
Vzhledem k obvykle vyšší
mají
světlou
barvu.
Sklizeň
hustotě
porostu
doporučujeme
na
siláž obvykle
probíhá
sledovat
výskyt padlí
travního.
vDobře
prvnízvládá
polovině
setíčervna.
do lehčích

80

13

12

15

9
14

13

70
Cedrico

Cappricia

Claudius

Agostino

Tulus

Agronomické přednosti

půd nebo setí ve vyšších
polohách, stejně jako sušší
oblasti a pozdní výsevy.

velmi vysoký výnos, odolnost poléhání,
mrazuvzdornost
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Securo

Tritikale ozimé

Žito ozimé

Nejpěstovanější žito v ČR!

Herakles			

Team PZO

Titán mezi GPS-obilninami

Letní a podzimní výsev na GPS!

Ranost
poloraná

Ranost
poloraná
až polopozdní

Výška rostliny
středně vysoká
až vysoká

Výška rostliny

Odnožovací schopnost
střední

Odnožovací schopnost

Odolnost poléhání
velmi vysoká

Odolnost poléhání
velmi vysoká

Mrazuvzdornost
výborná

Mrazuvzdornost

5

4

3

Borowik

8

9

8

6

5

Cosinus

7

8

6

6

6

HYT Max

8

7

8

4

3

Massimo

7

7

3

6

6

Rescue PZO
Ruglatt
TENDER PZO
Trimasso
Trimmer
Tulus

25



výnos při vyšší
intenzitě

5

výnos při nižší
intenzitě

9

rez pšeničná

Balu PZO

Zdroj: Beschreibende
Sortenliste 2018,
Bundessortenamt, SRN

5

3

6

7

6

7

7

6

6

7

8

5

5

9

6

7

6

6

8

8

6

6

7

7

6

8

8

8

6

7

8

8

7

5

8

8

8

9

8

8

7

7

7

8

7

7

8

3

6

6

6

6

přesívka
Team PZO lze sít i jako přesívku
v listopadu. Má minimální
jarovizační požadavky, na
jaře velmi rychle obnovuje
vegetativní růst, výborně využije
předjarní vláhu pro tvorbu
nadzemní hmoty a poskytuje
vyšší a časnější sklizeň proti
jařinám.

• univerzální tritikale určené na sklizeň nadzemní hmoty,
při jarním výsevu i na zrno
• vhodné zejména na výsev po sklizni ozimé GPS (při výsevu v červnu sklizeň
v září až polovině října - cca 18 t čerstvé hmoty/ha)
• velmi dobře vychází také při pozdně podzimním výsevu jako přesívka,
sklizeň následně v červnu (cca 25 t čerstvé hmoty/ha)
• vysoké rostliny s velmi dobrou odolností
poléhání
• velmi dobý zdravotní stav, zejména
velmi dobrá odolnost rzem
• v SRN úředně registrovaná odrůda
jarního tritikale na GPS sklizeň
• možný i klasický jarní výsev na zrno
i hmotu

odolnost vůči chorobám

rez plevová

Tender PZO –
Agronomické
vlastnosti

braničnatka

Tender PZO je možné sít od
konce září do začátku listopadu
při výsevku 250–280 zrn/m2.
Při pozdních výsevech až 350
zrn/m2. Hnojení dusíkem:
120-170 Kg/ha v dělené dávce
(odnožování cca 50 kg/ha
a sloupkování cca 90 kg/ha).
V době objevení 1. až 2. kolénka
0,3-0,5 l Modussu/ha. Pro Tender
PZO je typický pozdnější start
a začátek sloupkování.

Tender PZO je v současné době nejvýnosnější liniové tritikale na GPS
využití. Dosahuje výnosů suché hmoty z hektaru, které nemají konkurenci.
V oficiálních registračních pokusech v Německu je naprostou jedničkou
s ojedinělým hodnocením 8/8 bodů. Raností a výbornou odolností
k chorobám boduje nejen v pokusech ale i v praxi.

padlí

Doporučení

• bujně rostoucí odrůda s neočekávaně objemnou rostlinnou
hmotou (35-40 t/ha)
• nízkonákladové pěstování díky vynikajícímu zdravotnímu stavu a excelentní
odolnosti poléhání
• vysoká flexibilita v termínu výsevu – velmi dobrá tolerance k pozdním
výsevům
• ideální pro bioplynové stanice
• vhodné i na lehké a písčité půdy

odolnost poléhání

Po sklizni Tendru PZO
na siláž lze pozemek využít
k výsevu další plodiny
na GPS využití. Spolehlivě
funguje letní tritikale Team
PZO, které není citlivé na
délku dne a nemá vysoké
nároky na půdní vláhu.

střední

délka rostlin

Tip:

vysoká (95 cm)

7

3

3

6

4

Doporučení
Team PZO je jedinečná
odrůda, která je vhodná
pro výsev v květnu/ červnu
po sklizni ozimé GPS.
Doporučujeme insekticidní
ochranu a aplikaci
morforegulátoru. Fungicid
podle aktuálního napadení.
Výsevek cca 400 zrn na m2.
26
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Tritikale letní

Tritikale ozimé

Tender PZO

Prodejní a poradenský tým:
Ing. Petr Shejbal – 603 861 007 – vedoucí oddělení osiv obilnin a řepek
Luboš Prokop – 603 861 048 – západní Čechy
Ing. Karel Sýkora, PhD. – 602 290 200 – západní Čechy
Radek Prošek – 603 861 018 – severozápadní Čechy
Ing. Kateřina Pešulová – 731 413 575 – severní a střední Čechy
Ing. Jakub Řičař – 734 353 439 – severní a střední Čechy
Ing. Jaroslav Šuk, CSc. – 603 861 063 – střední Čechy
Ing. Luďka Kernerová – 603 861 014 – střední a východní Čechy
Ing. Milan Prokop – 603 861 061 – východní Čechy
Jaroslav Giba – 603 861 050 – střední a východní Čechy
Zdeněk Pospíšil – 603 861 028 – jižní a střední Čechy
Ing. Vladimír Jiskra – 737 284 183 – střední Čechy
Marcela Suchánková – 602 615 926 – střední Čechy
Ing. Jaroslav Žid – 731 607 745 – jižní Čechy
Ing. Hana Jerzová – 702 056 104 – jižní Čechy
Jiří Stejskal – 739 505 691 – Vysočina
Jaroslav Jančík – 725 826 476 – Vysočina
Ing. Josef Král – 603 861 049 – střední Čechy a jižní Morava
Libor Stiller – 603 861 024 – severní Morava
Ing. Dagmar Janotová – 731 413 566 – střední Morava
Ing. Šárka Tvrdoňová – 734 360 534 – střední Morava
Ing. Pavel Stehlík – 603 861 053 – Morava

Doporučení

Ing. Marcela Shejbalová – 734 424 254 – Česká republika

xxxxxxxxxx

Ing. Petr Laml – 602 500 271 – odborný poradce

Logistika osiv: Ing. Šárka Kaftanová - 734 236 533, skaftanova@vpagro.cz

VP AGRO, spol. s r.o., Na Hlavní silnici 196, 252 68 Kněževes
tel.: 220 950 093, fax: 220 950 350

www.vpagro.cz

www.vpagro.cz

