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Nová ozimá pšenice – RGT Depot
V důsledku poměrně radikálních 
změn počasí v posledních letech vy-
vstává otázka, jaké portfolio odrůd 
pšenice pěstovat. Uskupení firem 
VP AGRO, jako exkluzivní zástupce, 
a RAGT, jako šlechtitel, se v posled-
ních 3 letech vypracovalo na špičku 
sortimentu u nás prodávaných odrůd. 
Jsou to především: RGT Reform a RGT 
Ponticus, dále Viriato a RGT Sacra-
mento. Tedy 2 zástupci odrůd polo-
pozdních až pozdních, a, chcete-li, ně-
meckých, a 2 zástupci odrůd raných. 
V únoru uveřejnil ÚKZÚZ statistiku 
uznaného osiva pšenice ozimé v ČR. 
V roce 2019 se u nás uznalo celkem 
95 421 t osiva. Podíl VP AGRO/RAGT je 
25,4 %, což znamená, že máme největ-
ší podíl. Nejprodávanější odrůdou byl 
opět RGT Reform, druhou nejprodáva-
nější odrůdou bylo Viriato a 4. místo 
obsadil RGT Ponticus. Je to výsledek 
pečlivé šlechtitelské práce při vybírá-
ni odrůd, ale i kvalitního odborného 
poradenství ze strany pracovníků VP 
Agra.  Největší problém je dramatické 
střídání průběhu počasí v jednotlivých 

letech. Nejde jen o to, že po rekord-
ních letech 2014-16, přišly slabší roky 
2017-19, ale v každém roce byly pod-
mínky v průběhu jarní fáze vegetace 
a zrání rozlišné. Navíc velkou roli hraje 
i lokalita, resp. místní podmínky, ve 
kterých se odrůda pěstuje.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
zvýšit počet testovacích lokalit (po-
kusných míst), abychom měli dostatek 
podkladů pro správný výběr. Chceme, 
aby sortiment našich odrůd tvořil ja-
kousi skládačku, abychom nabízeli od-
růdy rozdílné např. v ranosti, v reakci 
na průběh ročníku atd. To znamená 
nabízet odrůdy s vysokou úrodou ne-
jen v dobrých podmínkách, ale i v pod-
mínkách horších – půdně i klimaticky.
Náš sortiment je fakticky tvořen 
dvěma typy odrůd. Sortimentem po-
lopozdních a pozdních pšenic a pak 
odrůdami ranými až poloranými, 
které si dobře poradí i za podmínek 
kritického dozrávání.
Při hledání vhodných odrůd pro český 
a slovenský trh sledujeme i výsledky 
odrůd v okolních zemích. Není to jen 

Německo, jak tomu bylo ještě v nedáv-
né době, ale z důvodu narůstajícího 
sucha a především teplot v červnu, tj.  
v době, která je rozhodující pro naplně-
ní obilky, se stále více zajímáme o cho-
vání odrůd na Slovensku, v Maďarsku, 
Rumunsku a na Balkáně. Sledujeme 
nejen výnos, ale i jakost. Zejména je 
to objemová hmotnost zrna. Ukazuje 
se, že právě objemová hmotnost, resp. 
schopnost naplnit obilku, se stala pro 
mnoho podniků limitujícím faktorem 
pro úspěšné zpeněžení produkce.
Naši top čtyřku RGT Reform, RGT 
Ponticus, Viriato a RGT Sacramento 
představíme v jiném článku.  Dnes 
se budeme věnovat odrůdě, kterou 
uvedeme na trh letos.

RGT Depot

Tato německá novinka upoutá všechny 
především velmi produktivním klasem. 
Je to klasová odrůda. U našich západ-
ních sousedů jsme zaznamenali rake-
tový nástup množitelských ploch této 
novinky. RGT Depot má všechny atri-
buty moderní odrůdy. Stabilní jakost 

A – opět je jako RGT Reform především 
držák v čísle poklesu. Je velmi dobře 
odolná k poléhání a samozřejmostí 
je i výborný zdravotní stav, především 
odolnost ke rzím je velmi vysoká.
Čím se tedy liší např. od odrůdy RGT 
Reform, když mluvíme o doplňování 
naší skládačky?
Je to jiná struktura tvorby výnosu. 
Vysoká dominance hlavního stébla 
a architektura klasu. V tomto je RGT 
Depot unikátní. Většina velkozrných 
odrůd se vyznačuje středním množ-
stvím zrn klasu, ale RGT Depot má ne-
jen vysokou HTZ (52-55 g), ale rovněž 
značné ozrnění, je to odrůda s velkým 
zrnem a současně s vysokým počtem 
zrn v klase. V tomto punktu je vý-
znamným a žádoucím doplněním sor-
timentu, protože v našich nestabilních 
klimatických podmínkách může právě 
jiná struktura tvorby výnosu zajistit ur-
čitou výnosovou stabilitu v zeměděl-
ské prvovýrobě.  ❊

Ing. Petr Laml,

VP Agro spol. s. r. o.
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