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Více než čtvrtina pěstitelských ploch ozimé pšenice 
v ČR je oseta odrůdami z nabídky VP AGRO/RAGT, což 
dokládá mimořádnou oblíbenost našich odrůd v praxi.

RGT Reform
Aktuálně je na českých polích nejpěstovanější odrů-

dou RGT Reform, který je mimořádně úspěšný i  za 
hranicemi. Největší obliby dosáhl v  domovském Ně-
mecku, kde se stal historicky nejpěstovanější odrůdou 
všech dob. Pro své příznivé pěstitelské vlastnosti, 
podpořené vysokým výnosovým potenciálem se stal 
nejpěstovanější odrůdou pšenice v  Evropě. K  nejvý-
raznějším přednostem patří široké seťové okno, velmi 
dobrá odolnost vůči vymrzání, výborný zdravotní stav 
listové plochy i  klasu, nízká náchylnost k  poléhání 
a velmi vysoká stabilita kvalitativních parametrů i bě-
hem vlhkých žní, které jsou v letošním roce po dlouhé 
suché periodě na spadnutí.

Viriato
Před několika lety se se španělskou registrací o  vaši 

přízeň ucházela osinatá pšenice Viriato. Málokdo oče-
kával takový úspěch, který si u vás, pěstitelů, tato odrů-
da vydobyla. Žádná jiná odrůda není v posledních letech 
dříve vyprodána. Většinou již na počátku září hlásí 
všechny osivářské společnosti: „Nemáme, vyprodáno!“ Osinaté 
odrůdy do nedávna neměly u pěstitelů úplně nejlehčí pozici, ale Vi-
riato dokázalo zaběhlá klišé zcela změnit. Viriato je momentálně 
druhá nejoblíbenější ozimá pšenice českých farmářů a kdo ví, kam 
až má namířeno. Během několika posledních sezón dokázalo Viriato 
díky své ranosti uniknout jarním a časným letním přísuškům. Kro-
mě jiného je i alternativou při pěstování v oblastech s velkým výsky-
tem černé zvěře. V  letošním roce je zdánlivě dostatečné množství 
množitelských ploch, ale i tak je lepší si osivo zarezervovat u vašich 
dodavatelů včas, už jen kvůli požadavku na ranější termín setí.

RGT Ponticus
Třetím do party je elitní odrůda RGT Ponticus. V podstatě nedáv-

no se během polních dnů přihlásil ke slovu. V Německu je RGT 

Ponticus již několik let nejpěstovanější elitní odrůdou. V  ČR se 
dokázal i v době, kdy upadá zájem o odrůdy s nejvyšší pekařskou 
kvalitou, prosadit na čtvrté místo mezi všemi pěstovanými odrů-
dami. Výnosový potenciál na úrovni áčkových odrůd, velmi vysoký 
podíl předního zrna i v posledních, nepříznivých ročnících, velmi 
vysoká odolnost vůči poléhání, výborný zdravotní stav, bezproblé-
mová zimovzdornost a  jistota dosažení kvalitativních parametrů 
z něj činí odrůdu pro velké plochy, s jednoduchou a méně náklad-
nou agrotechnikou.

RGT Sacramento
Naši nabídku pšenic doplňuje historicky nejvýnosnější odrůda 

ve zkoušení v  ÚKZÚZ a  poslední vítěz Soutěže technologií 
v Kroměříži, osinatá odrůda RGT Sacramento. Kromě velmi vy-

sokého výnosového potenciálu nabízí výborný zdravotní stav 
listové plochy i  klasu, velmi vysokou odolnost proti poléhání 
a v řadě případů, při dostatečné výživě i potravinářské kvalitativ-
ní parametry.

RGT Depot
Kolekci doplňuje velmi nadějná novinka z německého šlechtění, 

áčková odrůda RGT Depot. Její mimořádný vzhled, produktivita 
klasu a podle německých zkušeností významná odolnost vůči pří-
suškům je příslibem pro úspěšný souboj s neustálými ataky poča-
sí. Zároveň má velmi stabilní kvalitativní parametry, čímž dokáže 
dlouho odolávat nástrahám vlhkých žní.

Odrůdy žita a tritikale
Naše nabídka se neskládá pouze z odrůd ozimé pšenice. Mimo-

řádně úspěšné je ozimé žito Herakles, které má největší množitel-
ské plochy v ČR. Jedná se o univerzální typ, který se dá použít jak 
na sklizeň zrna, tak na GPS. Navíc se, jako jediný zástupce z kate-
gorie syntetická populace, chová jako hybrid, proto postačí výse-
vek 80–100 kg/ha.

Za zmínku určitě stojí i zrnové ozimé tritikale Cedrico, které vás 
přesvědčí výnosem zrna, nepoléhavostí a mrazuvzdorností. A tře-
šinkou na dortu je ozimé tritikale Tender PZO, které je určené na 
GPS sklizeň. Je každým rokem beznadějně vyprodané už na začát-
ku prodejní sezóny. V první řadě díky opravdu perfektnímu výnosu 
hmoty (jedná se o  nejvýnosnější GPS tritikale na českém trhu) 
a  i  díky velmi vysoké odolnosti k  poléhání, ve které je aktuálně 
nejlepší. Výborný zdravotní stav rostlin už jen doplňuje důvody, 
proč tento typ vybrat na GPS sklizeň.

Vážení pěstitelé, děkujeme vám za přízeň, kterou projevujete 
nákupem našich odrůd. Samozřejmě si uvědomujeme, že nelze 
zůstat stát na místě. I nadále se snažíme přizpůsobit šlechtitelské 
programy požadavkům praxe, změnám legislativy, vývoji klimatu 
a vybírat odrůdy, které se nejlépe hodí pro český trh.
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Úspěšné ozimy jsou trumfem agronoma
Je velmi obtížné oslovit širokou zemědělskou veřejnost s novou odrůdou a ještě těžší je dosažené pozice obhájit. Neustále se měnící nástrahy počasí 
vystavují všechny odrůdy silnému tlaku, kterému dokážou v dlouhodobém horizontu úspěšně vzdorovat jen ty nejlepší z nejlepších. 
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Top pšenice se předvedly mimo jiné letos v Nabočanech Foto archiv firmy


