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RGT PONTICUS
NEJPĚSTOVANĚJŠÍ E PŠENICE V NĚMECKU

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.

Navíc jsou jeho dalšími devizami vynikající zdravotní stav a vysoká tolerance suchu. RGT Ponticus 
nemá žádnou slabinu.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kvalita E

Ranost polopozdní

Výška rostlin střední

Odnožovací schopnost střední

Odolnost poléhání velmi vysoká

Mrazuvzdornost výborná

HTZ 46 g

Výnos tvoří hustotou porostu + HTZ

Osinatost ne

E
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RGT PONTICUS
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.

ODOLNOST K CHOROBÁM

Choroby pat stébel střední

Padlí výborná

Braničnatky střední

DTR výborná

Rez plevová výborná

Rez pšeničná výborná

Fuzária střední

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ HNOJENÍ DUSÍKEM

SETÍ KVALITA

Požadavky na předplodinu bez zvláštních požadavků

Chlortoluron–tolerance ano

Cílová hustota porostu 650 – 700 klasů/m2

Potřeba morforegulace nízká, gen zakrslosti Rht 2

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

Termín výsevu 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

Číslo poklesu 386 sec.

Stabilita čísla poklesu vysoká

Obsah NL 14,6 %

Zelenyho test 52 ml

Objemová hmotnost 785 g/l

Na těžkých půdách a při vysokých srážkách, které se vyskytly v závěru uplynulého roku, bych doporučil porosty zjara 
ošetřit proti chorobám pat stébel. Pro ochranu proti listovým chorobám postačí fungicidy s průměrnou účinností,  
ale pěstitelé by neměli vynechat ošetření praporcového listu a klasu na zajištění nízkého obsahu mykotoxinů v zrnu  
v důsledku možného výskytu fuzárií. Ideální kombinací účinných látek pro toto ošetření je Revysol® v tank-mixu  
s metconazolem.

RGT PONTICUS OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:

Barranco

výška rostlin náchylnost k poléhání

RGT PONTICUS Moschus Gourmet LG Magirus Bernstein KWS Eternity Expo Genius Akteur Viki

RGT PONTICUS - TO JSOU NÍZKÉ ROSTLINY ODOLNÉ POLÉHÁNÍ
Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2020, Bundessortenamt, SRN, výběr elitních odrůd pěstovaných zároveň v ČR



Na jaké ploše pěstujete ozimou pšenici?
Výměra ozimé pšenice je 150 ha. Vzhledem k tomu, že se velký 
podíl porostů zakládá v druhé polovině agrotechnického 
termínu, až po sklizni cukrovky, meziročně kolísá. Vzhledem  
k mokrému podzimu roku 2020 je letos ozimou pšenicí  
oseto 95 ha.

Kolik odrůd pšenice pěstujete?
Kromě několika novinek „na zkoušku“, osévám již druhým 
rokem veškerou výměru odrůdou RGT Ponticus. Po sklizni 
tak mohu nabídnout jednotnou partii zboží v potravinářské 
kvalitě.

RGT PONTICUS

Proč jste si vybral RGT Ponticus?
Odrůda RGT Ponticus je tolerantní k termínu setí a dobře snáší 
i velmi pozdní setí bez rizika vymrzání. U této odrůdy si cením 
hlavně vynikající zdravotní stav a i při vysoké intenzitě hnojení 
excelentní odolnost polehání. Porost je nízký, kompaktní  
a vyrovnaný a zejména po vymetání „potěší oko“.

A co říkáte na zdravotní stav? 
Má vysokou odolnost k padlí a rzím. Hlídám si výskyt  DTR a 
braničnatek. S ohledem na průběh počasí v daném ročníku si 
mohu dovolit fungicidní ošetření zredukovat, případně použít 
levnější přípravky.

Jak se dokáže vyrovnat s přísušky nebo s loňským mokrým 
rokem?
Podle mě odrůda lépe snáší suché ročníky nežli vlhčí průběh 
počasí.

Jak řešíte morforegulaci?
Vzhledem k tomu, že pšenici vysévám hlavně po máku a řepce 
a porosty jsou na jaře husté, používám jak CCC v dávce 1 l/ha, 
tak trinexapac-ethyl na hladině 0,4 l/ha. Po cukrovce u slabších 
porostů je dávkování poloviční.

Má RGT Ponticus nějaká negativa?
U odrůdy Ponticus nelze počítat s top výnosem, ale rozhodně 
je nad průměrem odrůd. Její přidaná hodnota spočívá  

v možnosti úspory nákladů s jistotou vysoké kvality sklizeného 
zrna s dobrým tržním zhodnocením. 

V jaké kvalitě RGT Ponticus vychází a který kvalitativní parametr 
má nejsilnější?
Vysoké N-látky nad 14 % jsou u této odrůdy samozřejmostí,  
ale nejdůležitější pro mě je vysoká objemová hmotnost, 
stabilně okolo 780 - 790 g/l, kterou si odrůda dokáže udržet  
v průběhu celých žní. 

A jak si stojí výnosově?
V suchém roce 2019 byl výnos 9,6 t/ha. V roce 2020 po příznivé 
zimě ale vlhčím ročníku jsme dosáhli výnosu 8,4 t/ha.

Rodinný podnik, který vlastní ing. Radek Němeček, Ph.D., hospodaří v okresech Jičín 
a Hradec Králové. Intenzivně obdělává výměru téměř 480 ha orné půdy v řepařské 
výrobní oblasti na středně těžkých hnědozemních půdách. V rostlinné výrobě  
se specializují na pěstování cukrovky, potravinářské pšenice, řepky a máku.

ROZHOVOR



RGT DEPOT
OBR MEZI GOLIÁŠI

RGT Depot je loňskou novinkou z německého šlechtění.

Jedná se o klasový, silně kompenzační typ pšenice, s vysokým počtem zrn v klase a vysokou HTZ. 
Právě tím je unikátní a takových pšenic je na trhu málo. Velmi vysoký výnos, tolerance přísušku  
a nepříznivým podmínkám, velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost poléhání z něj dělají nadějnou 
novinku pro český trh.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kvalita A

Ranost polopozdní až pozdní    

Výška rostlin střední

Odnožovací schopnost střední až nižší

Odolnost poléhání vysoká

Mrazuvzdornost výborná

HTZ 50 g

Výnos tvoří vysokým počtem zrn v klase + HTZ

Osinatost ne

A



RGT DEPOT
RGT Depot doporučujeme pěstovat ve všech výrobních oblastech, vyniká zejména v KVO, ŘVO a OVO.

Velkým pozitivem při současném tlaku na snižování použití pesticidů je vynikající zdravotní stav, 
zejména při napadení padlím a rzemi. Jako klasová odrůda vytváří méně pozdních odnoží a neplýtvá 
tak živinami a vodou. 

Hodí se na setí po obilnině a na pozdní výsevy.

ODOLNOST K CHOROBÁM

Choroby pat stébel střední

Padlí výborná

Braničnatky výborná

DTR nižší

Rez plevová výborná

Rez pšeničná výborná

Fuzária nižší

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ HNOJENÍ DUSÍKEM

SETÍ KVALITA

Požadavky na předplodinu možnost setí po pšenici

Chlortoluron–tolerance ano

Cílová hustota porostu 600 – 650 klasů/m2

Potřeba morforegulace nízká až střední

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

Termín výsevu 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

Číslo poklesu 322 sec.

Stabilita čísla poklesu střední

Obsah NL 13,5 %

Zelenyho test 45 ml

Objemová hmotnost 757 g/l

S novou odrůdou na našem trhu mám zatím méně zkušeností. Z několika málo ploch, na kterých jsem hodnotil  
výskyt houbových chorob, jsem nezaznamenal žádný výskyt padlí ani rzí. Pro chemickou ochranu se zaměřením  
na braničnatky a choroby klasů lze použít běžně používané fungicidy.

RGT DEPOT OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:

Zdroj: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

TVORBA VÝNOSU 

odrůda počet plodných stébel/m2 HTS (g) počet zrn/klas

RGT Depot •• •  •  ••  •  • •  •  ••  •  •

RGT Ponticus •  ••  • •  ••  • •  ••  •

RGT Reform •  •  ••  •  • •  ••  • •  ••  •

RGT Aktion •  •  ••  •  • •• ••



Kněževes, 252 68 Středokluky   •   tel.: +420 220 950 093, +420 778 887 455   •   e-mail: obchod@vpagro.cz

WWW.VPAGRO.CZ

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

Bc. Jan Mašek
773 490 185 – jižní 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

Ing. Marcela Shejbalová
734 424 254 – Česká republika

Ing. Petr Laml 
602 500 271 – odborný poradce

PRODEJNÍ A PORADENSKÝ TÝM:


