PŠENIC RAGT V ČESKÉ REPUBLICE

NEJSILNĚJŠÍ TROJICE

VIRIATO
RGT REFORM
RGT PONTICUS

A

STABILNÍ VÝKON ZA KAŽDÉHO POČASÍ

RGT REFORM
Díky unikátní kombinaci vlastností je RGT Reform pšenicí, která je dlouhodobou jedničkou nejen
v ČR, ale i v Německu. Pro RGT REFORM je charakteristický vysoký výnos, stabilní A kvalita,
dobrá odolnost poléhání a mrazuvzdornost.
Má vynikající zdravotní stav od metání až po dozrávání; díky výborné odolnosti fuzáriím lze vysévat
po kukuřicích na zrno. Mimořádně cennou vlastností je špičková výkonnost i při pozdním setí.
Jedná se o stabilní pšenici a to napříč extrémy posledních ročníků.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

polopozdní až pozdní

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání
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střední až nižší
velmi dobrá, i na jaře

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

výborná
48 g
hustotou porostu + HTZ
ne

střední až vysoká
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DLOUHODOBÉ POLOPROVOZNÍ POKUSY FIRMY UNIAGRO ZALOŇOV POTVRZUJÍ VYNIKAJÍCÍ VÝNOSOVOU
STABILITU RGT REFORMA

RGT REFORM

Pan ing. Vladimír Fröhlich, agronom firmy Uniagro Zaloňov, RGT Reforma testuje při standardním i pozdním výsevku.
„V mých pokusech vychází RGT Reform výborně v pozdním setí, proto jednu z výhod RGT Reforma vidím v možnosti
širokého výsevního okna od září až do listopadu.“

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.

VÝNOS (%)
Standardní výsev
Cca 1. 10. (3,0 MKZ)
Pozdní výsev

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

HNOJENÍ DUSÍKEM

možnost setí po pšenici nebo
kukuřici na zrno
ano

Cílová hustota porostu

600 – 650 klasů/m2

Potřeba morforegulace

střední

SETÍ
Termín výsevu
Velmi raný výsevek

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

2017

2018

2019

2020

2021

průměr

110,5

106,1

106,7

108,1

95,2

-

105,3

105,7

102,7

-

96,8

111,7

101,3

103,6

RGT REFORM OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE ING. JAKUBA ŘIČAŘE:
Flexibilita odrůdy se projevuje již několik let, během kontrol v porostech se nevyskytuje extrémní napadení žádnou
z houbových chorob. V oblastech s pravidelným výskytem chorob pat stébel, pravého stéblolamu nebo v případě setí
po kukuřici doporučuji aplikovat na počátku sloupkování fungicid. Listovým chorobám dokáže odrůda dobře odolávat.

KVALITA
polovina září až konec října, vhodný
i na pozdní výsevy
–

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Pozdní výsevek

3,8 – 4,8 MKZ/ha
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Cca 30. 10. (4,0 MKZ)

2016

Číslo poklesu

355 sec.

Stabilita čísla poklesu

vysoká

Obsah NL

13,8 %

Zelenyho test
Objemová hmotnost

47 ml
782 g/l

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel

střední

Rez plevová

výborná

Padlí

výborná

Rez pšeničná

výborná

Braničnatky

výborná

Fuzária

výborná

DTR

střední
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RGT REFORM BODOVAL I BĚHEM LOŇSKÝCH MOKRÝCH ŽNÍ

RGT REFORM

Období žní se v roce 2021 kvůli deštivému počasí protáhlo na více než měsíc, ke konci s negativním ovlivněním kvality.
Přesto RGT Reform dokázal udržet svou celkovou kvalitu, což potvrzují i dosažené hodnoty v soutěži pěstebních technologií
v Kroměříži. Zajímavé hodnocení přinášejí také výsledky z německých dlouholetých pokusů LSV.

Zatím žádné jiné pšenici se v novodobé historii v rámci Evropy nepodařilo dosáhnout takových pěstebních ploch
jako odrůdě RGT Reform. Nejvyšším důkazem kvality odrůdy a flexibility je obsazení prvního místa nejen jednou,
dvakrát, pětkrát, ale mnoho let po sobě.

KVALITA PŠENICE RGT REFORM V POKUSECH LSV (SRN) 2019-2021 A V SOUTĚŽI TECHNOLOGIÍ V KROMĚŘÍŽI 2021

Při takovém rozsahu pěstebních ploch a let se RGT Reform setkal s různorodými pěstebními podmínkami, rozmary
počasí, ročníkově významnými infekčními chorobami, ale byl konfrontován i s rozličnými přístupy agronomů.
Jeho nejsilnější stránkou je kombinace velmi nadprůměrně hodnocených vlastností. Možná najdete mrazuvzdornější
nebo výnosnější nebo jakostnější pšenici, ale těžko se hledá podobná, která by byla adekvátně silná ve všech
parametrech.
Na základě rozsáhlých zkušeností lze potvrdit, že RGT Reform je fenomenální pšenice, která překonává všechny nástrahy.

SRN 2019

SRN 2020

SRN 2021

SRN průměr A odrůd 2021

Kroměříž 2021

ČSN 46 1100-2

Objemová hmotnost (g/l)

800

803

773

755

803

≥ 760

Obsah N-látek (%)

10,9

11,2

11,9

12,1

12,9

≥ 11,5

Sedimentační index (ml)

49

42

42

42

43

≥ 30

Číslo poklesu (s)

389

365

358

338

357

≥ 220

HTZ (g)

47,7

50,8

42,7

39,5

41

-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

RGT REFORM
ZVLÁDL ARKTICKÉ
MRAZY

STANDARDNÍ
PRŮBĚH ROKU

SILNÝ TLAK
RZI PLEVOVÉ

REZ PLEVOVÁ
A SUCHO

DUBNOVÉ MRAZY
A VÝSKYT FUZARIÓZ

ROK NÍZKÝCH
PÁDOVEK A HTZ

SUCHO
A REZ PŠENIČNÁ

SUCHO

SRÁŽKOVĚ
BOHATÝ ROK

Rok 2013 proběhl bez
výrazných výkyvů počasí
nebo abnormálního tlaku
chorob.

RGT Reform získává
německou registraci.
Německé RAGT zajišťuje
množení na 388 ha.

Nápor rzi plevové pokračuje,
přidává se sucho.

I po suchém roce 2015
množitelské plochy opět
skokově narůstají na
bezkonkurenčních 5 236 ha.

Pšenice během závěru
vegetace potrápilo počasí
a negativně ovlivnilo čísla
poklesu a HTZ.

Teplá zima, minimum srážek
a vedra už od dubna. To byl
rok 2018.

PODRŮMĚRNÉ
TEPLOTY
A DEŠTIVÉ ŽNĚ

V ČR také nárůst ploch,
RGT Reform se u nás stává
dvojkou trhu.

Přesto ani tentokrát RGT
Reform nepřichází o pěstitele,
jeho plochy pořád rostou
a je jedničkou jak v SRN,
tak i u nás.

Přicházejí únorové arktické
mrazy, které mnohé pšenice
nepřežily.
Jsou založeny první hektary
množení v SRN. RGT Reform
je v registračním řízení.
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RGT Reform uspěl
v dalším zkušebním roce.

Množitelské plochy skokově
narůstají na 3 217 ha a RGT
Reform se stává poprvé
jedničkou německého trhu.
V ČR první množení na 52 ha.

Abnormální jarní mrazy
přečkává v poklidu, protože
má typický pozdnější start.

RGT Reform by mohl
vypadat lépe, ale sype a to je
nejdůležitější. Na RGT Reform
se dá prostě spolehnout,
proto plochy opět narůstají.

Sucho pokračuje, ale RGT
Reform překonal v Německu
množitelskými plochami
9 000 ha! Nejen tam,
ale i v České republice
je stále jedničkou na trhu.

Žně provázely časté
srážky. Hlavním limitujícím
kvalitativním faktorem
loňských žní byla objemová
hmotnost.
RGT Reform je jako
extrémně spolehlivá odrůda
nejpěstovanější pšenicí
Evropy.

Druhý nejchladnější rok
za posledních deset let.
Duben chladnější o 2,5 °C ,
květen o 2,4 °C. Následuje
nezvykle teplý červen.
Nadprůměrně deštivými
měsíci jsou hlavně květen a
srpen (143, respektive 133 %
obvyklého množství srážek).
RGT Reform je opět
jedničkou na trhu!
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A

JEDNODUŠE GENIÁLNÍ!

VIRIATO
Viriato je nejpěstovanější osinatkou a celkově třetí nejprodávanější pšenicí v ČR.
Tuto velkou oblibu si zasloužilo nejen díky vysoké toleranci suchu, kdy obilku dokáže nalít,
i když je v červnu sucho a horko, ale i díky spolehlivému výnosu, odolnosti poléhání
(gen zakrslosti Rht 1) a vysoké potravinářské A kvalitě. Osiny prodlužují asimilaci a zvyšují
příjem vody ze vzduchu.
Viriato je raná, krátká pšenice, která dosahuje vynikajících výnosů i při intenzivním
pěstování v nejúrodnějších oblastech. Má široké sklizňové okno.
Velkou výhodou jsou osinaté klasy, které jsou v porovnání s holicemi méně atraktivní
pro černou zvěř.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

raná

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání

8

nízká (81 cm)
velmi dobrá

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

velmi dobrá
47 g
hustotou porostu + HTZ
ano

velmi vysoká
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ROZHOVOR
JAN PÁTERA, JEDNATEL SPOLEČNOSTI RAMŠ, SPOL. S R.O. (OKRES ČESKÁ LÍPA)

VIRIATO

Jako jeden z prvních pěstitelů jste si v roce 2014 objednal osinatku Viriato. A pěstujete ji až do současnosti.
Co Vás k tomu vede?

Viriato je dobře odnoživá odrůda s velmi dobrou mrazuvzdorností a dobrým zdravotním stavem.
Výnos tvoří kombinací hustoty porostu a HTZ. Vzhledem ke své ranosti je vhodnou předplodinou
pro ozimou řepku. Snáší setí na horších půdách, po obilnině, ale nedoporučujeme výsev po kukuřici
na zrno. Výsev je vhodnější v první polovině agrotechnické lhůty, s výsevkem maximálně do 3,8 MKZ/ha.

Počátečním důvodem, proč jsme do osevního postupu potřebovali zařadit osinatky, byl problém s divokými prasaty.
Začínali jsme s odrůdou Premio, ale v roce 2014 jsme přešli na Viriato, které má lepší mrazuvzdornost. Nehledám vyloženě
A odrůdy, zajímá mě výnos. Dusíky se u nás pohybují mezi 11,5 - 12,5 %. Výnosem se Viriato v posledních třech letech
pohybovalo v rozsahu zhruba 9-10 t/ha (2021 - 9,95 t/ha, 2020 - 9,7 t/ha, 2019 – 8,9 t/ha).
Když už pěstujete Viriato tak dlouho, jak byste ho charakterizoval?

Díky genu zakrslosti není potřeba zkracovat stéblo. Je lepší se zaměřit na správnou hustotu porostu
a na podporu odnožování.

Asi vás překvapím, ale Viriato nemám rád a nelíbí se mi, ošklivější pšenici jsem neviděl. Při sklizni musím jet v kombajnu
pomaleji, protože hodně zatěžuje síta.
Ale rozhoduje to, co je ve stodole. A lepší a spolehlivější osinatku jsem zatím nenašel.

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

HNOJENÍ DUSÍKEM
ne po kukuřici na zrno

Odnožování (BBCH 21–25)

50 – 70 kg/ha

ne

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

Cílová hustota porostu

700 – 750 klasů/m2

Potřeba morforegulace

nízká (gen zakrslosti Rht 1)

SETÍ
Termín výsevu

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

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

VIRIATO OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE ING. JAKUBA ŘIČAŘE
Výhodou odrůdy Viriato je její ranost. Díky tomu zvládá sušší jara, jako je například letošní. Dalším důvodem, proč je tak
oblíbená mezi pěstiteli, je vysoká odolnost proti poléhání. Jediným mým doporučením je zaměřit se na ochranu listového
aparátu a klasů proti houbovým chorobám. Ideální kombinací účinných látek pro toto ošetření je Revysol® v tank–mixu
s metconazolem.

KVALITA
polovina září až konec října

Číslo poklesu

329 sec.

Velmi raný výsevek

2,0 – 2,5 MKZ/ha

Stabilita čísla poklesu

střední

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Obsah NL

13,8 %

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Zelenyho test

Pozdní výsevek

–

Objemová hmotnost

47 ml
790 g/l

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel

Rez plevová

výborná
výborná

Padlí

nižší

Rez pšeničná

Braničnatky

nižší

Fuzária

DTR
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střední

střední

střední
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E

NEJPĚSTOVANĚJŠÍ E PŠENICE V NĚMECKU

RGT PONTICUS
Mezi nejprodávanější pšenice patří elitní RGT Ponticus, který je v České republice druhou
nejpěstovanější E odrůdou a v Německu po mnoho let obsazuje v elitních odrůdách první místo.
Za mimořádným rozšířením stojí vysoký výnos, odolnost k poléhání, mrazuvzdornost a vynikající
E kvalita se stabilním číslem poklesu a velmi vysokým obsahem dusíkatých látek.
RGT Ponticus je moderním typem odrůdy, který mimořádně efektivně využívá výživu dusíkem.
Navíc jsou jeho dalšími devizami vynikající zdravotní stav a vysoká tolerance suchu.
RGT Ponticus nemá žádnou slabinu.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

E

Ranost

polopozdní

Mrazuvzdornost
HTZ

Výška rostlin

střední

Výnos tvoří

Odnožovací schopnost

střední

Osinatost

Odolnost poléhání
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výborná
46 g
hustotou porostu + HTZ
ne

velmi vysoká
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RGT PONTICUS – TO JSOU NÍZKÉ ROSTLINY ODOLNÉ POLÉHÁNÍ

RGT PONTICUS

Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2021, Bundessortenamt, SRN, výběr elitních odrůd pěstovaných zároveň v ČR
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výška rostlin

náchylnost k poléhání

6

RGT Ponticus patří mezi kompenzační odrůdy. Výnos tvoří kombinací hustoty porostu a vysoké
HTZ. Dobře zvládá pozdní výsevy a setí po horší předplodině. Spolehlivost výnosu, agrotechnických
vlastností a elitní kvality předurčuje odrůdu k pěstování na velkých plochách. Díky genu zakrslosti
Rht 2 stéblo příliš nereaguje na regulátory růstu. Dominantní vliv má totiž v tomto případě
genetický základ.

5
4
3
2
1

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (BBCH 21–25)

50 – 70 kg/ha

ano

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

650 – 700 klasů/m2

Potřeba morforegulace

nízká, gen zakrslosti Rht 2

SETÍ

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

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

Moschus

Barranco

KWS Eternity

LG Magirus

Bernstein

Expo

Genius

Viki

RGT PONTICUS OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE ING. JAKUBA ŘIČAŘE:
Na těžkých půdách a při vyšší vlhkosti bych doporučil porosty zjara ošetřit proti chorobám pat stébel. K ochraně proti
listovým chorobám postačí fungicidy s průměrnou účinností. Potřeba použití růstových regulátorů není vysoká, hlavně
díky nízkému vzrůstu, který je dán genem zakrslosti Rht2. Díky kvalitní kořenové soustavě si dokáže poradit i s přísušky.

KVALITA
polovina září až konec října,
vhodný i na pozdní výsevy

Velmi raný výsevek

2,0 – 2,5 MKZ/ha

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Pozdní výsevek

3,8 – 4,2 MKZ/ha
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RGT PONTICUS

bez zvláštních požadavků

Cílová hustota porostu

Termín výsevu

0

Číslo poklesu

386 sec.

Stabilita čísla poklesu

vysoká

Obsah NL

14,6 %

Zelenyho test
Objemová hmotnost

52 ml
785 g/l

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel
Padlí
Braničnatky
DTR

střední

Rez plevová

výborná

výborná

Rez pšeničná

výborná

střední

Fuzária

střední

výborná
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WWW.VPAGRO.CZ
PRODEJNÍ A PORADENSKÝ TÝM:
Ing. Petr Shejbal

Ing. Luďka Kernerová

Ing. Jaroslav Žid

603 861 007 – vedoucí oddělení osiv obilnin a řepek

603 861 014 – střední a východní Čechy

731 607 745 – jižní Čechy

Luboš Prokop

Ing. Milan Prokop

Ing. Hana Jerzová

603 861 048 – západní Čechy

603 861 061 – východní Čechy

702 056 104 – jižní Čechy

Ing. Karel Sýkora, Ph.D.

Jaroslav Giba

Jiří Stejskal

602 290 200 – západní Čechy

603 861 050 – střední a východní Čechy

739 505 691 – Vysočina

Radek Prošek

Zdeněk Pospíšil

Ing. Josef Král

603 861 018 – severozápadní Čechy

603 861 028 – jižní a střední Čechy

603 861 049 – střední Čechy a jižní Morava

Ing. Kateřina Pešulová

Ing. Jan Mašek

Libor Stiller

731 413 575 – severní a střední Čechy

773 490 185 – jižní Čechy

603 861 024 – severní Morava

Ing. Jaroslav Šuk, CSc.

Ing. Vladimír Jiskra

Ing. Dagmar Janotová

603 861 063 – střední Čechy

737 284 183 – střední Čechy

731 413 566 – střední Morava

Ing. Jaroslav Šuk, Ph.D.

Marcela Suchánková

Ing. Šárka Tvrdoňová

731 193 157 – střední Čechy

602 615 926 – střední Čechy

734 360 534 – střední Morava

Ing. Pavel Stehlík
603 861 053 – Morava

Ing. Marcela Shejbalová
734 424 254 – Česká republika

Ing. Josef Beránek
724 035 693 - odborný poradce

Ing. Petr Laml
602 500 271 – odborný poradce

Ing. Jakub Řičař
734 353 439 – fytopatolog

Ing. Michal Knauer
602 707 633 – RAGT

