
Pšenice jarní RGT Doubleshot

Polopozdní jarní, bezosinatá pšenice RGT Doubleshot je vhodná 
do všech výrobních oblastí. Vyniká vysokou pekařskou jakostí 
a  velmi vysokým objemem pečiva. Rostliny jsou vyšší, s  dobrou 
odolností vůči poléhání, při vysoké intenzitě pěstování doporuču-
jeme ošetření morforegulátorem. Zdravotní stav listu a  klasu je 
velmi dobrý. Výnos tvoří především vyšším počtem produktivních 
stébel. HTZ je střední až nižší. Rostliny mají rychlý jarní start 
a brzy vytvářejí souvislý porost, který v době žní velmi rychle do-
zrává.

Pšenice jarní Sensas

Sensas je osinatá pšenice nižšího vzrůstu s  pekařskou kvali-
tou E. Jde o poloranou odrůdu s velmi vysokou potravinářskou 
kvalitou, s  vysokou odolností proti porůstání zrna a  s  velmi 
dobrou odolností proti poléhání. Sensas vykazuje vynikající 
odolnost proti všem významným listovým chorobám. Pěstování 
je možné ve všech výrobních oblastech a  velmi dobře zvládá 
i sušší stanoviště. Dosahuje středně vysokého až vysokého vý-

nosu. Zrno je velké, s vysokou HTZ. Je vhodná i pro velmi časné 
jarní výsevy.

Jarní tritikale Alambic
Alambic je středně rané, zrnové tritikale pocházející z francouz-

ského šlechtění. Rostliny jsou nižší, s  nadprůměrnou odolností 
proti poléhání. Odolnost proti stéblolamu středně vysoká až vyso-
ká, odolnost proti rzi plevové a braničnatce střední, odolnost proti 
rzi pšeničné a padlí travnímu vysoká. HTS středně vysoká až vyso-
ká, obsah N-látek vysoký. Odrůdu lze použít jako přesívkové triti-
kale k pozdním podzimním výsevům.

Jarní tritikale Team PZO
Ačkoliv je v názvu uvedeno jarní tritikale, je Team PZO unikátní 

odrůdou s možností „celoročního“ využití. Možný je klasický jarní 
výsev, letní výsev po sklizni ozimé GPS nebo velmi pozdní podzim-
ní výsev na přelomu října a  listopadu. Doporučený výsevek pro 
letní výsev je 300–350 zrn/m2 (obvykle 185–210 kg/ha). Hnojení 
dusíkem ideálně před setím v  dávce 80–100 kg/ha. Při výsevu 
v listopadu, např. po sklizni zrnové kukuřice, je doporučen výse-
vek 180–200 kg/ha. Sklizeň při tomto způsobu pěstování probíhá 
v době sklizně ozimé GPS, tedy v polovině června. Výnos při sušině 
35 % se pohybuje kolem 20–25 t/ha.

Jarní ječmen Aligator
Aligator je polopozdní nesladovnická odrůda pocházející z  ně-

meckého šlechtění, která vyniká velmi vysokým výnosem ve všech 
oblastech pěstování. Jedná se o kompenzační typ odrůdy s výbor-
ným zdravotním stavem. Za zmínku stojí zejména padlí travní na 
listu, komplex hnědých skvrnitostí, rynchosporiová skvrnitost 
a  fuzaria v  klase. Odrůda patří mezi doporučené jarní ječmeny 
v rámci zkoušení SDO 2019.

Jarní ječmen RGT Ateroid
Novinkou v  sortimentu jarních ječmenů je francouzský RGT 

Asteroid. Jedná se o středně ranou odrůdu s vynikajícím zdravot-
ním stavem, díky kterému poskytuje velmi vysoké výnosy zejména 
v  neošetřené variantě pěstování ve všech oblastech. Odolná je 
proti napadení padlím ječmene na listu a proti napadení rynchos-
poriovou skvrnitostí. Nadprůměrně hodnocená je i odolnost proti 

napadení růžověním klasů ječmene. Výnos tvoří hlavně počtem 
plodných stébel, podíl předního zrna je velmi vysoký. Vysoký sta-
bilní výnos a velmi dobrý zdravotní profil předurčují tuto odrůdu 
ke krmnému využití, disponuje však i  jakostí pro výrobu sladu 
(schválena CBMO ve Francii) a pro destilaci zrna na whiskey. Dí-
ky vysokým výnosům a  univerzálnímu využití je RGT Asteroid 
velmi úspěšnou odrůdou ve Velké Británii.

Sója luštinatá RGT Stumpa
Novinkou v sortimentu jařin je odrůda sóji RGT Stumpa ze šlech-

titelského programu RAGT. Jedná se o ranou odrůdu typu 00 s vyso-

kým nasazením lusků a vynikající odolností poléhání. Rostliny, které 
kvetou fialově, na první pohled zaujmou kompaktním, vyšším 
vzrůstem (asi 110 cm). Obsah bílkovin v semeni je vysoký. Odrůda 
opakovaně dosahuje vynikajících výnosových výsledků v  polopro-
vozních pokusech firmy ZEPOR+, kde každým rokem patří mezi 
nejvýnosnější odrůdy. Osivo pro sezónu 2020 máme k  dispozici 
z množení v České republice.

Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r. o.

 18   TÉMA TÝDNE Zemědělec 5/2020

inzerce

inzerce

Nechte se inspirovat nabídkou jařin
Pokud stále nemáte osetá všechna pole z podzimu, máme pro vás řešení. Přinášíme několik tipů na kvalitní vyzkoušené i nově nabízené jařiny. Nechte se 
při nákupu osiv inspirovat nabídkou jarních plodin od firmy VP AGRO.

Tritikale Team PZO je vhodné na jarní, letní, ale i pozdně podzimní 
výsev Foto archiv firmy

Osinatá jarní pšenice Sensas velmi dobře zvládá pěstování 
i na sušších stanovištích Foto archiv firmy


