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Přeštická inspirace pro novou sezónu
Západním Čechám přálo na 13. přeštickém polním dni počasí, překvapila také účast. Odrůdové pokusy ozimých obilnin s ukázkovými porosty přilákaly
přes sto návštěvníků z řad zemědělské veřejnosti. Zástupci společnosti VP Agro, spol. s r. o., kteří tuto odbornou akci pořádali, představili vedle stálic
také nové odrůdy. Hlavní novinkou je ozimá pšenice RGT Depot, premiéru na poli měla i pšenice RGT Venezio, která rozšíří sortiment osinatých odrůd
v sezóně 2021. V nabídce ozimého ječmene kladli organizátoři mezi novinkami důraz zejména na dvouřadou odrůdu Newton.
Barbora Venclová
V rámci úvodních informací
Přeštického polního dne nechyběly ani údaje k agrotechnice.
Porosty obilnin byly vyseté 24. 9.
2019. Před setím dostaly hnojivo
NPK 15-15-15 (100 kg/ha),
v podzimní ochraně figurovaly
herbicidy Bizon (diflufenican,
florasulam, penoxsulam) ve snížené dávce 0,8 l/ha s Rally (chlorotoluron) v dávce 1,5 l/ha. V jarním období byl celý pozemek

Pestrá nabídka ozimé
pšenice
Sortiment odrůd ozimé pšenice
společnosti VP Agro zahrnuje
celou řadu vyzkoušených a oblíbených materiálů, ale také nové
odrůdy. Jednou z novinek, která
je pro pěstitele připravena již pro
letošní zásev, je klasová odrůda
RGT Depot (A) ze šlechtění z německého Silstedtu. Ing. Petr
Shejbal, vedoucí oddělení osiv
obilnin a řepky společnosti VP

Ing. Karel Sýkora, Ph.D., představuje sortiment ozimých obilnin
Foto Barbora Venclová

ošetřen přípravky Cerone 480
SL (ethephon), Quantum UltraComplex (listové hnojivo) a Proteus 110 OD (deltamethrin, thiacloprid). U ozimé pšenice proběhly dále aplikace přípravků
Soligor (prothioconazole, spiroxamine, tebuconazole) + AGRO-SORB Foliar a Cavando

Agro, vyzdvihl u této odrůdy kvalitu A s vysokým a stabilním pádovým číslem. Znamená to, že
v mokrých žních je schopna
dlouho podržet svoji jakost. Také
zdravotní stav, zejména listové
plochy se jeví dobře. Vzhledem
k průměrné odolnosti k fuzariózám by Ing. Shejbal směroval

na úrovni RGT Reformu. Výhodou je u ní široké seťové okno,
důležité je pohlídat správnou
hustotu porostu – výnos tvoří na
třech, maximálně čtyřech odnožích. Pokusy v Přešticích testují
tuto novou odrůdu v celé škále
výsevků – od 2,5 do 5,5 MKS, výsledky přinesou zimní konference. Během krátkého života této
odrůdy se podle zástupců společnosti VP Agro dostala v Německu do první desítky množitelských ploch. Němci ji doporučují
i do suchých podmínek, v tuzemských se tato vlastnost ověřuje.
Mezi představenými odrůdami
ozimé pšenice nechyběl RGT Reform, nejpěstovanější pšenice
v České republice i v Německu
a také nejpozdnější materiál nabídky společnosti VP Agro. Jeho
úspěch podle Ing. Karla Sýkory,
Ph.D., zodpovědného ve firmě
VP Agro za podporu prodeje
a poradenství v Západočeském
kraji, spočívá ve vyrovnaném
a dobrém zdravotním stavu, velmi dobré mrazuvzdornosti, vysoké odolnosti k poléhání a především plastičnosti. O tom, že patří
mezi nejvýkonnější A pšenice, vypovídá podle Ing. Shejbala například výnos 15 t/ha dosažený
v pokusech v Kroměříži. Co tato
odrůda nemá úplně ráda, jsou vyloženě výsušné lehké půdy.
Z německého šlechtění pochází také polopozdní odrůda RGT
Aktion (A) s velmi dobrým zdravotním stavem, disponuje genem odolnosti Pch1 proti stéblolamu, za pozornost stojí i vysoká
odolnost vůči rzi plevové a pšeničné. Náchylnější může být za
infekčního tlaku na padlí. Potravinářskou kvalitou ji zástupci
společnosti VP Agro přirovnávají k odrůdě RGT Rebell, mrazuvzdorností k RGT Reformu, dodávají i velmi dobrou odolnost
k přísuškům.
Elitní odrůdou nabídky je RGT
Ponticus, na velmi pevném nižinzerce

Ing. Petr Shejbal hovoří o nové odrůdě RGT Depot
Foto Barbora Venclová

(epoxiconazole, metconazole) +
AGRO-SORB Foliar. Ječmen
a tritikale byly ošetřeny fungicidem Soligor v kombinaci s pomocným rostlinným přípravkem
AGRO-SORB Foliar, který mimo jiné zvyšuje odolnost rostlin
k suchu a mrazu. Ozimá pšenice
dostala v sumě 160 kg N/ha (3x
LAD 27 %).

ochranu především na klas. Výnos tvoří produktivitou klasu, vyznačuje se vysokou HTZ na
úrovni 50 g. „Významné je, že si
i v sušších letech drží stabilní
hmotnost tisíce zrn a vysoký
a stabilní podíl předního zrna,“
zdůraznil Ing. Shejbal. Mrazuvzdornost je u této odrůdy, registrované v roce 2018 v Německu,

Ing. Marcela Shejbalová podává výklad k ozimému tritikale

ším stéble (v německém hodnocení patří podobně jako RGT
Depot k nejlepším odrůdám

z hlediska poléhání), s velice
dobrým přezimováním a zdravotním stavem (průměrnou

Výraznou novinkou ozimé pšenice je klasová odrůda RGT Depot
Foto Barbora Venclová
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odolnost má na fuzariózy). Přes
elitní parametry se výnosově podle Ing. Sýkory blíží odrůdám
s kvalitou A. V Německu je nejpěstovanější elitní pšenicí, v České republice se již vyšplhal na
čtvrtou nejpěstovanější ozimou
pšenici. Vyznačuje se také podle
německých hodnocení vysokou
stabilitou podílu předního zrna,
ale i nejvyšším výnosem dusíkatých látek z hektaru.
Viriato (A), RGT Sacramento
(C) a novinka pro rok 2021
RGT Venezio (A) jsou zástupci
osinatých odrůd ozimé pšenice.
Odrůda Viriato má podle společnosti VP Agro řadu předností: velice dobré potravinářské
a výnosové parametry, vysoká
HTZ, vysoká odolnost k poléhání, dobrá suchovzdornost, které
ji vynesly na pozici druhé nejprodávanější ozimé pšenice
v České republice a jedničky
mezi osinatkami v ČR. Ing. Sýkora u této rané odrůdy připomněl důležitost včasného setí,
které je alfa omegou úspěšnosti
pěstování.
(Pokračování na str. 16)
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Přeštická inspirace...
(Dokončení ze str. 15)
Další odrůdu tohoto trojlístku,
RGT Sacramento, charakterizuje nejvyšší výnos mezi odrůdami
ozimé pšenice, které prošly novodobým hodnocením Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ),
ale také hodnocených v pokusech v Kroměříži. Vzhledem
k velmi dobré odnoživosti by si
pěstitelé měli dát pozor na přehušťování. Nízká kumulace
DON v zrnu naopak umožňuje
výsev i po kukuřici. Kromě časného nástupu padlí nemá v praxi
velké problémy ani s listovými
chorobami.

V české premiéře se návštěvníci polního dne setkali s novinkou RGT Venezio z francouzského šlechtění. Prošla také registračními zkouškami na Slovensku, kde podle Ing. Shejbala
dosáhla v loňském roce nejvyššího výnosu zrna mezi A odrůdami. Přezimování by měla mít
bezproblémové, ranostně zapadá mezi Viriato a Sacramento,
podobně jako Viriato by měla
být suchovzdorná a měla by si
poradit i s horšími pozemky.
Poslední prezentovanou ozimou pšenicí v Přešticích byla
krmná odrůda RGT Grizzly (C),
která si nalezla své stabilní místo

RGT Venezio obohatí sortiment osinatých ozimých pšenic v roce
Foto Barbora Venclová
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na polích díky vysokým výnosům, ale také adaptaci na suché
podmínky.

Silné portfolio ostatních
obilnin
Nabídku odrůd ozimého ječmene, ozimého žita a tritikale
představila Ing. Marcela Shejbalová, manažerka zahraničního obchodu a marketingu osiv
obilnin a řepky společnosti VP
Agro. Novinkou v sortimentu
dvouřadého ozimého ječmene
je odrůda Newton. V porovnání
se známou odrůdou Sandra je
v metání pozdnější, ve zralosti
se shodují. Také odolnost k poléhání je podobná jako u odrůdy Sandra, tedy vysoká, přesto
Ing. Shejbalová doporučuje
morforegulaci. Newton a Sandra se setkaly v oficiálních německých zkouškách Bundessortenamtu, kde byl výnos Sandry hodnocen dvěma šestkami,
Newtonu dvěma osmičkami,
čehož podle Ing. Shejbalové
žádná jiná dvouřadá odrůda
v těchto zkouškách nedosahuje. Vysokou HTZ se blíží opět
k odrůdě Sandra.
V pokusech se pěstitelé setkali
i s další novinkou dvouřadého
ozimého ječmen s názvem Torpedo (osivo zatím není k dispozici), který má podobně jako starší
odrůda Sandra českou registraci. Výnosově tuto stálici překonává, ovšem HTZ a výnos předního
zrna jsou u Sandry vyšší. Právě
díky těmto vlastnostem si Sandra získala velkou oblibu a ač jde
podle data narození o poměrně
letitou odrůdu, stále je jedním
z nejprodávanějších ozimých ječmenů, v Německu podle nových
dat druhým nejpěstovanějším
dvouřadým ječmenem.

inzerce

Může to znít jako klišé, nicméně i už tak kvalitní a osvědčené odrůdy
ozimého ječmene, na které jste byli od naší společnosti po léta zvyklí,
mohou nabídnout stále něco nad rámec. Genetickými výhodami nabitý
sortiment odrůd, jež se výnosy vyrovnávají hybridům, tak kromě
stabilních benefitů přináší i perspektivu, ke které se rozhodně vyplatí
neotáčet zády.

KWS Higgins
Do popředí našeho sortimentu se postupně zapracovává také odrůda KWS Higgins, která
si dokázala v průběhu tříletého
zkoušení SDO 2016–2019 vybudovat perspektivní pozici mezi elitou. KWS Higgins dokázal
využít svůj potenciál i díky velmi
dobrému zdravotnímu stavu,
který zdědil po KWS Meridian.
Na oblíbenosti získává zejména
svými vlastnostmi v parametrech hodnotících mrazuvzdornost a odolnost rostlin k přenosnému viru žluté mozaiky ječmene (BYMV – typ 1). Tím, čím si
dokáže získat své příznivce, je
jeho ohromná produktivita klasu, díky které si vydobyl značku
výnosového klenotu v oblasti
výtěžnosti předního zrna
(127 % na průměr kontrol
v ošetřené variantě). Excelentní
výnosovou hladinu si u něj farmáři chválí i napříč celým Německem, kde proslul nejen výnosem, ale i stabilitou paramet-

Sortiment firmy VP Agro zahrnuje také dva šestiřadé ozimé
ječmeny. Odrůda Anja je v nabídce již delší dobu, vyznačuje se
podle Ing. Shejbalové velmi dobrou odolností vůči poléhání,
i zdravotní stav má v rámci ozimých odrůd na velmi dobré
úrovni, klasifikována je také jako
rezistentní k virové mozaice ječmene. Novinkou tohoto segmentu je Sonnengold, v porovnání s Anjou má lepší zdravotní
stav, ale střední odolnost vůči poléhání, ve výnose Sonnengold
Anju překonává.
Ozimé žito, to jsou v sortimentu firmy VP Agro tři odrůdy – Herakles, Helltop a Brandie. Herakles je zajímavý tím, že jde o syntetickou populaci, tedy linii, která
se ve svých produkčních vlastnostech projevuje jako hybrid.
inzerce

Výkladní skříň odrůd

Sestava našeho odrůdového
kádru je každým rokem více stabilizovaná, neboť většina odrůd
představuje praxí prověřenou
jistotu.

Newton je novou odrůdou ozimého dvouřadého ječmene

rů kvality. I v tomto ohledu se od
něj dá přínos jednoznačně očekávat.

KWS Kosmos a KWS
Meridian
To, co v naší nabídce nelze přehlédnout, je osvědčená dvojice
šestiřadých ječmenů KWS Kosmos a KWS Meridian, které každým rokem dokazují, že patří
mezi nejvýkonnější odrůdy na trhu. Kombinace plasticity k pěstitelským podmínkám, špičkové
mrazuvzdornosti, silného stébla,
produktivního klasu (výnos
SDO nad 120 %) a obsahu škrobu z nich stále utváří adekvátní
volbu pro pěstitele hospodařící
i při nižší úrovni intenzity pěstování.

KWS Ariane a SY Tepee
Stává se již tradicí, že ve výrobních oblastech s vyšším výskytem přísušků během sezóny se
více do osevních postupů zařazují dvouřadé ozimé formy sladovnických ječmenů, které se
v jednotlivých znacích kvality
začaly postupně dorovnávat formám jarním. Dostatečná odnoživost a schopnost regenerace
jsou parametry pasující je do

pozice sladovnických es pro
podzimní výsev. Odrůdy KWS
Ariane a SY Tepee jsou obě preferovány sladovnami SOUFFLET ČR a. s. a představují při
vhodně zvolené agrotechnice
výnosovou stabilitu. Benefitem
je jejich odolnost k napadení
klasů fuzariózami v důsledku
nežádoucího obsahu mykotoxinů pro výrobu sladu.

Moření přípravkem Systiva
I pro tento rok je pro vás zajištěna možnost moření osiva přípravkem Systiva, které je zejména při vyšším podílu obilnin
v osevním sledu (nad 50 %)
a časném termínu setí efektivním výběrem a které chrání
rostlinu již v raných fázích vývoje, a to během klíčení a celého podzimu proti chorobám
přenosným osivem, padlí a plísni sněžné.
Bližší informace k odrůdám
vám zprostředkují techničtí či
obchodní zástupci společnosti
SOUFFLET AGRO. Technický
tým vám přeje šťastnou ruku při
volbě správné odrůdy.
Filip Daněk
SOUFFLET AGRO a. s.

Původně byla vyšlechtěna jako
zrnová odrůda, robustní olistěné
rostliny z ní však dělají odrůdu
univerzální, vhodnou i na GPS.
V České republice je podle Ing.
Shejbalové nejpěstovanějším žitem. Helltop a Brandie jsou hybridní odrůdy, které se vzájemně
doplňují. Specialitou hybridu
Helltop je světlé zrno (pokud není v okruhu 5 km jiné žito), tento
šlechtitelský záměr ale narazil na
nepochopení ve výkupu. Helltop
se proto lépe zapsal jako odrůda
vhodná na GPS a díky vysoce
hodnocené odolnosti vůči poléhání je i odrůdou oblíbenou, informovala Ing. Shejbalová. Ozimé žito Brandie bylo do sortimentu zařazeno pro své výborné
potravinářské vlastnosti.
U ozimého tritikale figurují
v nabídce dvě odlišné odrůdy,
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obě z německého šlechtění.
Tender PZO je vysoká odrůda
žitného typu registrovaná v Německu pro sklizeň nadzemní
hmoty, která vyniká velmi vysokou odolností k poléhání.
V současné době je nejvýnosnějším liniovým tritikale na
GPS, informovala Ing. Shejbalová. Cedrico je naopak nižší
tritikale pšeničného typu cílené
na zrno. V německých i českých registračních zkouškách
dosáhla odrůda nejvyššího výnosu, který potvrdila také ve
zkouškách pro Seznam doporučených odrůd. Podle Ing.
Shejbalové disponuje nejvyšší
odolností k poléhání v celém
sortimentu, také vysokou mrazuvzdorností, zástupkyně firmy VP Agro by si u této odrůdy

pohlídala padlí.

