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Společnosti VP AGRO A RAGT 
představily novinky šlechtění 
pro sezonu 2020
Pro obchodní ředitele, výrobní specialisty a prodejce seme-

nářských firem byl určen lednový seminář společností 

VP AGRO a RAGT v Branišovicích. Na zdejší myslivně se 

sešla asi stovka zájemců o novinky ve šlechtění a prodeji 

osiv pro rok 2020.

Co nového v osinatkách

O novinkách, nepostradatelnosti 

a univerzálnosti osinatých pšenic 

RAGT zahájil první blok předná-

šek Ing. Pavel Stehlík. „V tomto 

segmentu odrůd se nám velmi 

daří a každoročně jsou tyto pše-

nice vyprodané, zejména pokud 

jde o stálice jako VIRIATO nebo 

RGT SACRAMENTO. Prodávají 

se ve stále větším rozsahu, což 

nás samozřejmě těší a svědčí to 

i o výnosové spolehlivosti našich 

odrůd,“ řekl na úvod Ing. Pavel 

Stehlík. Od r. 2014 podíl odrůd 

RAGT na českých polích neustále 

roste, aktuálně je na stavu 25,3 %. 

Prakticky každý čtvrtý hektar je 

tak oset odrůdou od firmy RAGT. 

V loňském roce se na 1. místě co 

do velikosti množitelských ploch 

v ČR umístila odrůda REFORM, 

na 3. místě VIRIATO a na 4. místě 

PONTICUS. 

Pokud jde o zmíněný segment 

osinatých odrůd, velmi dobře se 

na trhu ujala odrůda VIRIATO, 

která nahradila dřívější PRE-

MIO. Předčí jej v mrazuvzdor-

nosti a stabilitě potravinářské kva-

lity. „Během šesti letech se stalo 

VIRIATO určitým pěstitelským 

fenoménem v segmentu osinatek, 

prodeje stále rostou a dnes je to 

jedna ze stěžejních odrůd na čes-

kých polích,“ konstatoval Pavel 

Stehlík. O něco později uvedla 

firma RAGT na trh odrůdu RGT 

SACRAMENTO, která s pře-

hledem vyhrála státní zkoušky 

(s výnosem 11,24 t/ha) a pěsti-

telé ji velmi dobře přijali. Jako 

připravovanou novinku předsta-

vil Ing. Pavel Stehlík odrůdu RGT 

VENEZIO. 

Osinaté pšenice od RAGT se 

obecně vyznačují velmi rychlým 

jarním startem s výborným vyu-

žitím zimní vláhy, velkou výnoso-

vou stabilitou a kvalitou zrna, jsou 

vysoce odolné k poléhání, jsou 

suchovzdorné – zejména v závěru 

vegetace a poskytují pěstitelům 

široké sklizňové okno. Vzhledem 

k jejich ranosti jsou ve vyšších 

polohách  i vhodnou předplodi-

nou pro řepku. 

Obr mezi Goliáši

Novou odrůdu ozimé pšenice 

RGT DEPOT, kterou firma pre-

zentuje pod heslem „Obr mezi 

Goliáši“, představil Ing. Michal 

Knauer. „Odrůda RGT DEPOT 

vychází ze stejného šlechtění jako 

RGT REFORM. Tato odrůda se liší 

od všech áčkových pšenic zrnem 

s velmi vysokou HTZ. Kolegové 

v Německu ji propagují i jako 

odrůdu tolerantní k suchým pod-

mínkám. Je to čistě klasová odrůda 

s vynikající odolností proti rzím 

a klasovým fuzáriím,“ popsal 

novinku Ing. Michal Knauer. 

Výsledky pokusů v Německu 

i u nás prokázaly vysoký výnos 

a vysokou kompenzační schop-

nost díky vysokému počtu zrn 

v klase a vysoké HTZ. RGT 

DEPOT má také dobrou odol-

nost poléhání  a je zimovzdorná - 

na úrovni odrůdy RGT REFORM. 

Nižší odnoživot odrůdy RGT 

DEPOT vede i k lepšímu hospo-

daření s vláhou.

REFORM stále překvapuje

O nejpěstovanějších odrůdách 

ozimé pšenice pohovořil Jaroslav 

Jančík ze společnosti VP AGRO.  

Nemohl nezačít jinou odrůdou 

než RGT REFORM, stálicí v sorti-

mentu našich pěstitelů – již vzpo-

menuté 1. místo. REFORM má 

spoustu příznivců a i když vzni-

kají stále nové odrůdy, rozhodně 

není za zenitem. „Reform je nej-

úspěšnější odrůdou pšenice v celé 

historii RAGT, která loni oslavila 

sto let od svého založení,“ připo-

menul Jaroslav Jančík. Čím si tedy 

RGT REFORM vydobyl své posta-

vení na trhu? „Je to především jeho 

špičkový výnos, velmi dobrá odol-

nost proti poléhání, výborná mra-

zuvzdornost, špičkový zdravotní 

stav a samozřejmě velmi stabilní 

áčková kvalita,“ popsal přednosti 

odrůdy Jaroslav Jančík. „RGT 

REFORM je již šest let za sebou 

nejmnoženější pšenicí v Německu 

a v posledních pěti letech je jeho 

množitelská plocha nad hranicí 

pěti tisíc hektarů. Toto se v histo-

rii žádné jiné odrůdě ještě nikdy 

nepodařilo,“ konstatoval Jaroslav 

Jančík. 

Elitní RGT PONTICUS

Ing. Šárka Tvrdoňová pokra-

čovala s prezentací k nejpěs-

tovanější elitní odrůdě ozimé 

pš enice  RGT PONTICUS. 

V Německu je elitní odrůdou č. 

1, vyznačuje se excelentní potra-

vinářskou kvalitou, má výbor-

nou odolnost k poléhání, je mra-

zuvzdorná a v neposlední řadě 

zaujme její stabilní vysoký výno-

sový potenciál. Silný kořenový 

systém umožňuje výnosovou 

stabilitu i v suchých a stresových 

podmínkách. 

Houba proti houbě

O ekologicky příznivé ochraně 

a  podpoře polních plodin 

na semináři v Branišovicích 

mluvil RNDr. Aleš Kuthan, CSc.  

Mimo jiné představil nový fun-

gicid Xilon GR, první registro-

vaný biofungicid proti fuzáriím 

v kukuřici a hlízence ve sluneč-

nici a porostech sóji. Účinnou 

složkou oproti chemickým pří-

pravkům je zde houba Tricho-

derma asperellum kmen T34. 

Houba, která vyráží do boje 

proti houbovým chorobám, 

jež poškozují rostliny z půdy. 

„Tyto šlechtěné klony Tricho-

dermy dokáží velmi rychle kolo-

nizovat na kořenech pěstovaných 

rostlin a vytvářejí bariéru proti 

patogenům. Trichodermy v rost-

lině produkují enzymy, které také 

negativně působí na patogeny,“ 

vysvětlil účinky nového pří-

pravku RNDr. Aleš Kuthan, CSc. 

Pokusy ukázaly, že  Trichoderma 

asperellum podporuje také roz-

voj a objem kořenů, u kukuřice 

v horších podmínkách zvyšuje 

výnos zrna, opylenost a vyšší 

HTZ. 

Nový dvouřaďák 
NEWTON

Nabídku ostatních obilnin od VP 

AGRO pro rok 2020 prezento-

vala po přestávce Ing. Marcela 

Shejbalová. Z ozimých ječmenů 

zmínila především dvouřadou 

odrůdu SANDRA. Za největší 

hvězdu ozimých žit označila 

HERAKLES, nejpěstovanější 

žito v ČR. V nabídce jsou i dva 

hybridy, HELLTOP a BRAN-

DIE. A samozřejmě v nabídce 

nechybí ani tritikále ozimé, pše-

ničného typu CEDRICO a žit-

ného typu TENDER PZO. Tri-

tikále jarní zastupuje odrůda 

TEAM PZO. A konečně oče-

kávanou novinkou je dvouřadý 

ozimý ječmen NEWTON, nově 

registrovaná odrůda v Německu 

a přihlášená do registračních 

zkoušek v ČR. Vysoký výnos je 

u něj zajištěn hustotou porostu, 

má velmi vysokou HTZ. 

RGT Trezzor – vítěz 
pokusů

O stálicích i novinkách v sorti-

mentu ozimých řepek pohovo-

řili Ing. Petr Shejbal a Ing. David 

Müller.  Mezi jinými zmínil 

Ing. Petr Shejbal loni registrova-

nou odrůdu SNĚŽKA ze šlech-

tění  firmy SEMPRA. „V součas-

nosti se jedná se o nejvýnosnější 

liniovou řepku v České repub-

lice,“ konstatoval Ing. Petr Shej-

bal. SNĚŽKA jako by už svým 

názvem odkazovala na velmi 

vysoké výnosy nejen v teplých, 

ale i chladnějších pěstitelských 

oblastech. Má velmi dobrou 

odolnost poléhání a vysokou 

mrazuvzdornost .  Novinkou 

v sortimentu ozimých řepek je 

hybrid ABSOLUT s čerstvou 

registrací v ČR (leden 2020). 

Středně raný materiál s velmi 

dobrou odolností k vyzimování 

a poléhání, má velmi rychlý start 

a extrémní výnosový potenciál. 

Ing. David Müller dále zmínil 

vítěze pokusů SPZO v r. 2019, 

odrůdu RGT TREZZOR. Hyb-

ridní řepka ze šlechtění RAGT 

dosahuje velmi vysokých výnosů 

ve všech oblastech pěstování. 

Jedná se o ročníkově stabilní 

odrůdu s velmi vysokým obsa-

hem oleje (49,3 %) a výnosem 

oleje, výborným zdravotním sta-

vem, vysokou odolností polé-

hání a mrazuvzdorností. 

Časy a klima se mění

Svůj pohled na ochranu hlav-

ních polních plodin prot i 

chorobám nakonec nastínila 

Doc. Ing. Evženie Prokinová, 

CSc., a to v souvislosti s klima-

tickými změnami a změnami 

legislativy v  ochraně rostlin. 

„Změny jsou život a přizpůsobují 

se jim všechny organismy, jenom 

ta změna nesmí být tak rychlá, 

abychom na to stačili reagovat. 

Ale o zemědělce se nebojím, ti se 

změnami a výkyvy počasí pra-

cují prakticky neustále a dokáží 

na ně reagovat,“ odlehčila svůj 

úvod paní docentka. V posled-

ních letech podle ní roste výskyt 

viróz, většina z nich je přená-

šena savým hmyzem a čím více 

se otepluje, tím více je gene-

rací savého hmyzu. Bude se dále 

měnit spektrum houbových cho-

rob, přívalové srážky mají vliv 

na zvýšený výskyt bakterióz. 

Vlivem stresového prostředí 

z výkyvů počasí jsou rostliny 

náchylnější a ochrana rostlin 

bude muset na nové podmínky 

reagovat, včetně legislativních 

úprav. 

Text a foto: Ing. Petr Hynek

Nabídku ostatních obilnin 

od VP AGRO pro rok 2020 prezento-

vala Ing. Marcela Shejbalová

O nepostradatelnosti a univerzál-

nosti osinatých pšenic RAGT mluvil 

Ing. Pavel Stehlík

Ing. Michal Knauer představil novin-
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Na závěr nechyběla ni tombola a bohaté občerstvení


