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Ani koronavirus nezkazil polní den
Tradiční polní den připravily koncem května společnosti 
VP AGRO a RAGT na pozemcích v Branišovicích. Byl v pořadí 
již sedmadvacátý, ovšem od těch předchozích se výrazně lišil. 
Vzhledem ke koronavirové situace se museli přizpůsobit orga-
nizátoři počtem účastníků. Vyřešili to na výbornou, polní den se 
uskutečnil celkem pětkrát, aby byl dodržen malý počet přítom-
ných. Pro zájemce to bylo příjemné, ovšem mnohem náročnější 
to bylo pro organizátory, kteří v úloze hostitelů obstáli skvěle. 
Představili aktuální sortiment odrůd pšenic, ječmenů, tritikale 
a žita s odborným výkladem k jednotlivým odrůdám a chemic-
kou ochranu s výrobky irmy Syngenta.

Někdo může namítnout, že 
účast na polních dnech je 
dnes v době internetu a dal-
ší on-line médií zbytečná, 
že se každý, kdo má zájem, 
může potřebné informace 
zjistit. To je sice pravda, ale 
nic nenahradí přímý kontakt 
se zkušební parcelou, kde je 
daná odrůda vyseta. Navíc 
fundovaný výklad odborníků 
v pěstování obilovin s prak-
tickými ukázkami dává mno-
hem větší přehled o případné 
volbě té, které odrůdy. Navíc 
osobní styk s odborníky na-
hradí jen máloco. Není divu, 
že i přes vyčerpávající infor-
mace padala celá řada dotazů 
jak z hlediska výkonu odrůd 
v návaznosti na počasí, zdra-
votní stav a nutnost agro-
technických opatření apod. 

„Hlavním cílem tohoto pol-
ního dne je seznámit i v této 
těžké době, kdy tady nemo-
hou být všichni najednou 
s tím, co je nového na trhu. 
Dát důraz na další informace 
o stávajících odrůdách tak, 
aby si zemědělec mohl zvolit 
správnou odrůdu a nemusel 

něco zkoušet na své vlastní 
náklady," konstatoval Jaro-
slav Jančík za VP AGRO. Více 
jak hodinová exkurze zavedla 
zemědělce do porostů růz-
ných odrůd obilovin, které 
jsou v letošním roce ve skvě-
lé kondici. 

RGT PREMIANT

První zastávka byla u parce-
ly s odrůdou RTG Premiant. 

Od 27 září, kdy byla tato 
pšenice vyseta, spadlo asi 
150 mm srážek, z toho tak-
řka polovina v květnu. Ne-
byla provedena žádná mor-
foregulace. Mrazivý průběh 
dubna pomohl k regulaci bez 
dalších zásahů. Odrůda udě-
lala podzimní odnože, které 
nebyly výrazně poškozeny 
mrazem. Rodiči jsou Body-
ček a Bohemie. Z rodičů si 
kříženec vzal jak klas, tak 

délku stébla. Bodyček má 
subtilnější klas, u Premian-
tu je obdobný, od rodičů si 
vzal dobrou zimuvzdornost. 
Jakost je éčková. Zeměděl-
ci, kteří kladou důraz mimo 
jiné na slámu, mají možnost 
volby v této odrůdě. Určitou 
nepříjemností je po jednom 
z rodičů, odrůdě Bodyček, 
poléhavost. S tou si však ze-
mědělec umí poradit. Premi-
ant se dá použít jako před-
plodina před řepkou. Sklizeň 
v této oblasti je podle roční-
ku okolo 10. července. 

RTG PONTICUS

RTG Ponticus je druhá nej-
pěstovanější odrůda E pšeni-
ce v České republice a čtvrtá 
nejpěstovanější vůbec. Jedná 
se o německé šlechtění, je 
nejpěstovanější elitní odrů-
dou v Německu. Jde o jedi-
nečnou elitní pšenici nejen 
s vysokým výnosem, ale 
i stabilním číslem poklesu 
a současně i s velmi vysokou 
úrovní dusíkatých látek. RGT 
Ponticus je také výborně 
hodnocen z hlediska mrazu-
vzdornosti a odolnosti proti 
poléhání. Úsporu nákladů 
při pěstování znamená sní-
žená potřeba morforegulace 
a výborný zdravotní stav. 
RGT Ponticus se dobře vy-
rovnává se suchými podmín-
kami, což ověřilo pěstování 
v posledních třech letech. 
Díky svým vlastnostem je 
spolehlivou a bezproblémo-
vou odrůdou do všech oblas-
tí. Má dobře srovnáno odno-
žování a produktivitu klasů. 
Ze zkušenosti zemědělců 
je vhodný časný výsev, aby 
rostlina udělala podzimní 
odnože. Výhodou je, že si do-
káže poradit s přehuštěným 
porostem, nesníží se výnos. 
Nejedná se o výnosového 
rekordmana, ale na Vysočině 
v loňském roce v okolí Žďáru 
nad Sázavou dal okolo devíti 
tun. 

VIRIATO

Viriato je pšenice, která si 
svoji cestičku k zemědělcům 
prošlapala bez velkých re-
klam a dokázala zvládnout 
suché podmínky, s kterými 
se patrně budeme potý-
kat i v budoucnu. Jedná se 
o ranou, krátkou, osinatou 
odrůdu poskytující vyso-
ké výnosy ve všech oblas-
tech. Viriato má jedinečnou 
vlastnost - naplnit obilku 
i při vysoké teplotě, i když 
je v červnu již sucho. Další-
mi výbornými vlastnostmi 
je odolnost proti poléhání 
a dobrá mrazuvzdornost. 
Pro svoji ranost se může po-
užít jako předplodina před 

ozimou řepkou. Jako osinatá 
odrůda je vhodná k pěsto-
vání blízko lesa. Je vhodný 
časný výsev, ale nic se nemá 
přehánět, protože při teplé 
zimě a dubnových mrazících 
může nastat problém. Viria-
to je druhou nejpěstovanější 
odrůdou ze všech ozimých 
pšenic. Rok od roku je oblí-
benější. „Za posledních šest 
let se nestalo, že bychom 
měli nějaké osivo této odrů-
dy navíc," konstatoval Jaro-
slav Jančík. Když se s touto 
odrůdou začínalo, málokdo 
předpokládal, že se stane tak 
oblíbenou, byť se v poslední 
době s osinatkami roztrhl 
pytel. 

RTG SACRAMENTO

RGT SACRAMENTO je nej-
výnosnější pšenicí v České 
republice. Poskytuje mi-
mořádně vysoké výnosy 
ve všech výrobních oblas-
tech, což znamená mimo 
jiné výbornou ekonomiku 
pěstování. RGT Sacramen-
to se může pochlubit velmi 
dobrou odolností proti po-
léhání díky kratší rostlině. Je 
o něco pozdnější než Viriato, 
má o stupínek horší mrazu-
vzdornost. Ovšem tyto vlast-
nosti se zakryjí výnosem 
odrůdy. V Česku je regist-
rována jako C, v Německu 
jako béčko. RGT Sacramen-
to nemá výrazné požadavky 
na termín ani hustotu výse-
vu, není problém ani 100 kg, 
ani 300 kg, pěstitelé o ní 
tvrdí, že v tomto aspektu 
má určitou samoregulaci. To 
dokazovaly i pokusy, které si 
mohl každý z účastníků pro-
hlédnout. Nepotřebuje velké 
množství agrotechnických 
zásahů a zemědělci o ní říka-
jí, že odpouští agronomické 
chyby. Je výborná z hlediska 
ekonomiky pěstování. 

RGT DEPOT

Jedná se o úplnou novinku 
ze stejné šlechtitelské sta-
nice jako Reform. V Němec-
ku se jedná o nejvýnosnější 
odrůdu v "A" sortimentu. 
Na rozdíl od Reformu se jed-
ná o čistě klasovou odrůdu. 
Němci o této pšenici tvrdí, že 
je vhodná do sucha. Ovšem 
německé sucho se může pře-
ce jen lišit od toho českého. 
RGT Depot je polopozdní od-
růda, která tvoří tři až čtyři 
silné odnože, ničím neplýtvá 
- ani živinami, ani vodou. Ne-
musí se potýkat se slabými 
bezperspektivními odnože-
mi. Má excelentní odolnost 
proti rzím, které mohou po-
rost zdevastovat. Další vý-
hodou je možnost pozdního 
setí. Jedná se o nadějnou no-

vinku pro český trh. Oproti 
Reformu má lepší odolnost 
k poléhání. 

RTG REFORM

vyniká zdravotním stavem 
listové plochy i klasu, bez 
problémů je dobrý zdravot-
ní stav až po dozrávání, má 
vynikající odolnost fuzáriím. 
Je možný výsev i po kukuři-
ci. Je však lepší tuto odrů-
du používat v oblastech bez 
velkého vláhového de icitu. 
Má perfektní zdravotní stav, 
odolnost k mrazu a velmi 
dobrou odolnost poléhání. 
Neexceluje na horších po-
zemcích a v případě přísuš-
ku. Odrůda, která dokáže 
deset či jedenáct tun nemá 
místo na nějakých extenziv-
ních půdách. „Nedopadne 
špatně, ale trápí se," tvrdí 
agronomové. Konkurence 
k RGT Reformu může být 
RGT Depot, které však má 
úplně jiný způsob pěstování. 

RTG ACTION

RGT AKTION je odrůda 
na setí po obilnině dispo-
nující vysokým výnosem, 
prémiová kvalita "A". Polo-
pozdní odrůda odolná proti 
napadení stéblolamem díky 
genu Pch1. Není výnosový 
rekordman, ale má vynikají-
cí zdravotní stav. Excelentní 
odolnost je vůči rzem a re-
zistence proti plodomorce 
plevové. „Tuto odrůdu vidím 
jako ideální pro zemědělce, 
kteří šetří chemií či pro eko-
logické zemědělství," uvedl 
Jančík. Vedle výnosových 
špiček zůstává přece jen tro-
chu ve stínu, dá se říci, že 
tato odrůda předběhla dobu. 
Její velký čas asi začne se 
zákazem některých chemic-
kých prostředků. 

Dále byla představena od-
růda RTG Rebel a pokusné 
porosty pšenic vysetých 
v různých termínech, ukázky 
dalších obilovin, například 
ze Slovenska. Zajímavostí, 
byť jen ve velkém květináči, 
byla ukázka ozimého ovsa 
RTG Lineout. 

Minulý rok přál více raněj-
ším odrůdám, předminulý 
zase pozdním. Z těchto dů-
vodů je vhodné diverzi iko-
vat volbu odrůd pro výsev 
v daném roce. Právě osobní 
zkušenosti z irmy VP Agro 
podpořená zkušenostmi ze-
mědělců, kteří osiva odebí-
rají, jsou dobrým návodem 
pro pěstitele obilovin, jaké 
odrůdy a kombinace použít. 
"Je vhodné jednotlivé odrů-
dy vybalancovat," doporuču-
je Jaroslav Jančík 
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Jaroslav Jančík představuje odrůdu Premiant

Rozdíly v porostu odrůdy Viriato setých v různých termínech

Michal Knauer představuje odrůdy RTG Sacramento


