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Odolnost odrůd proti poléhání 
má zásadní vliv v  době, když již 
není možné uskutečnit žádný re-
gulační zásah. Výrazněji se projeví 
v  úrodných lokalitách, v  dobrých 
letech, kdy jsou dobré podmínky 
pro plnění zrna. Při výběru odrůd 
ozimé pšenice pro zásev je dob-
ré přihlédnout i k  této vlastnosti, 
protože mezi odrůdami jsou velké 
rozdíly. Firma RAGT má co nabíd-
nout, protože právě tento faktor 
je jedním z důležitých při uvádění 
materiálů na trh.

Odrůdy s výbornou 

odolností poléhání

Naprostou jedničkou je z  tohoto 
pohledu Viriato, které drží jako 
hřebíky. Odolnost poléhání byla 
v  registračních zkouškách hod-
nocena známkou 8,9  b. (max. 
= 9,0 b.). Kousek za ním jsou další 
kratší osinaté pšenice -  RGT Sac-

ramento (8,3  b.) a  RGT Venezio 
(8,6 b). U RGT Sacramenta je třeba 
zmínit i  to, že bylo zkoušeno v  le-
tech 2014–16, což byly v ČR velmi 
úrodné roky. Takto výborně bylo 
hodnoceno při výnose 12,0 t/ha.

Výtečnou pevnost stébla má i RGT 

Ponticus. Podle hodnocení BSA 
2019 patří mezi tři nejméně ná-
chylné odrůdy k poléhání v SRN.

K odrůdám s výbornou odolností 
poléhání lze přiřadit i  letošní no-
vinku RGT Depot. Méně odnožuje, 
je kratší a má velmi pevné stéblo. 
I  v  tomto znaku je jednoznačně 
přínosem v sortimentu.

Odrůdy s dobrou a velmi 

dobrou odolností poléhání

V  této skupině se ocitá naše nej-
pěstovanější odrůda RGT Re-

form. I  vzhledem k  jeho výnoso-
vým schopnostem je u  něj práce 
s morforegulátory nutná, zejména 
na  dobrých pozemcích a  v  úrod-
ných lokalitách. Z pohledu termí-

nu jejich aplikace je pozitivem, že 
na jaře déle odnožuje a do sloup-
kování přechází později než jiné 
odrůdy.

Novější RGT Cesario a RGT Akti-

on stejně jako osvědčené a  pro-
věřené materiály Rebell, Golem 
a Grizzly patří také do této skupi-
ny. Zde je třeba přihlížet ke  kon-
krétním podmínkám stanoviště, 
roku, předplodině a  termínu setí. 
Ale střední úroveň regulace je i tak 
doporučená.

Odrůdy náchylnější 

k poléhání

Nelze začít ničím jiným než Bodyč-

kem. Na trhu je od roku 2010, ale 
stále patří mezi žádané odrůdy. Ti, 
kteří ho pěstují, už vědí, co Body-
ček vyžaduje a v kterém termínu. 
Byť je to velmi raná pšenice, po-
čáteční vývoj na jaře není nikterak 
překotný a první aplikaci CCC „ne-
utíká“. Na  druhou stranu polehlé 
porosty bývají většinou známkou 
jeho vysokého výnosu.

Stěžejní je práce s morforegulátory 
i pro Matchball. Je to jediná slabší 
vlastnost této pšenice. Matchball 
už dosáhl v praxi výnosu 13,2 t/ha 
(2015), umí sypat v  přísuškových 
lokalitách, je zdravý a mrazuvzdor-
ný. Dvojí regulace je potřebná. Pla-
tí však to co u  Bodyčku - kdo ho 
pěstuje, už ví jak na něj.

Že se odolnost proti poléhání pro-
jevuje i  na  výběru odrůd, lze vy-
sledovat ze statistiky výroby certi-
fi kováného osiva v ČR. Podle stavu 
z  roku 2019 je v  ČR odrůdou č.  1 
RGT Reform, č. 2 je Viriato a 4. mís-
to obsadil RGT Ponticus, tj. materi-
ály, které jsou v tomto parametru 
výborné nebo velmi dobré.
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Poléhání v závěru vegetace, při dozrávání, může mít zásadní 

vliv na výnos, kvalitu a rychlost sklizně. Ve sloupkování ho 

lze ovlivnit morforegulačními přípravky, ať již zesílením stéb-

la nebo zkrácením jeho délky. Vliv má samozřejmě i hustota 

porostu a rychlost prodlužovacího růstu.


