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Pšenice stvořené pro úspěch!

RGT Depot je nová „klasovka“ z Německa  

Nejprodávanější RGT Reform, jednička v osinatkách Viriato  
nebo druhá nejpěstovanější E pšenice RGT Ponticus?

Pšenice se silnými odnožemi a produktivním klasem.

Je velmi obtížné oslovit širokou zemědělskou 
veřejnost s novou odrůdou a ještě těžší je dosa-
žené pozice obhájit. Neustále se měnící nástrahy 
počasí vystavují všechny odrůdy silnému tla-
ku, kterému dokáží v dlouhodobém horizontu 
úspěšně vzdorovat jen ty nejlepší z nejlepších. 
Víc jak čtvrtina pěstitelských ploch ozimé pše-
nice v ČR je oseta odrůdami z nabídky VP AGRO/
RAGT, což dokládá mimořádnou oblíbenost  
našich odrůd v  praxi. 

Aktuálně je na českých polích nejpěstovanější 
odrůdou RGT Reform, který je mimořádně úspěšný 
i za hranicemi. Největší obliby dosáhl v domovském 
Německu, kde se stal historicky nejpěstovanější od-
růdou všech dob. Pro své příznivé pěstitelské vlast-
nosti, podpořené vysokým výnosovým potenciálem 
se stal nejpěstovanější odrůdou pšenice v Evropě. 

Před několika lety se se španělskou registrací o vaši 
přízeň ucházela osinatá pšenice Viriato. Málokdo oče-

S každou odrůdovou novinkou přichází nová 
výzva. Šlechtitel, který odrůdu vyšlechtil, poskyt-
ne cenný zdroj dat o registrované odrůdě, ale 
celou řadu praktických poznatků přinese až ze-
mědělská praxe. Z počátku hlavně poradci a ob-
chodní zástupci, kteří se kolem odrůd pohybují 
a vnímají chování odrůdy na polích a v pokusech. 
Proto jsem pro konkrétnější odpovědi o novin-
ce RGT Depot vyrazil do Německa za kolegou  
Florianem Rekatem z německého týmu RAGT.  
Je produktovým manažerem obilnin a RGT Depot 
pěstuje i na své farmě. 

Michal Knauer: Floriane,w byli jste překvape-
ni pozitivním vývojem a výnosem u RGT Depotu 
na trhu, nebo to bylo něco, co se dalo vzhledem 
k pěkným výsledkům v registraci a předzkouš-
kách prostě očekávat? 

Florian Rekate: Pravda je, že výsledky post-regist-
račních pokusů byly na ještě vyšší úrovni než výsledky 
z registrace, takže jsme byli rádi. Podmínky posledních 
let klasovým typům a zejména RGT Depotu vyhovo-
valy. Takže abych odpověděl, byli jsme mile potěšeni, 
ale ne překvapeni.

MK: Myslíš, že bude v budoucnu adeptem 
na to být v první pětce odrůd v Německu?

FR: Je to náš cíl, ale není ho jednoduché dosáh-
nout. Rozhodující bude samozřejmě počasí. Dosahuje 
nejvyšších výnosů v sortimentu „Áček“, je unikátní tím 
jak tvoří výnos - produktivitou klasu a takových pšenic 
na trhu je velmi málo. Uvidíme.

MK: Máš nějaké doporučení ohledně výsevku 
v různých lokalitách?

FR: Děláme si vlastní pokusy s výsevky na šlechti-
telské stanici, ale je to neoficiální. Výsevek je ale vždy 
speciální téma a musí být volen obezřetně. Kvalita 
půdy, sorbční schopnost a termín výsevu jsou hlavní 
faktory pro zvolení ideálního výsevku. Vcelku můžu 
říct, že výsevek není odlišný od průměrného výsevku 
v dané lokalitě. 

MK: Tak jinak. RGT Depot je vyloženě klasová 
odrůda, ale kolik odnoží/klasů normálně udělá? 
Není ta „klasovost“ hendikep v suchých podmín-
kách?

FR: Těžko říct, co je nyní normální – neměli jsme 
normální podmínky několik let. Pravidelně máme 
na RGT Depotu tři silné odnože a jednu slabou. Při setí 
od půlky do konce října bych doporučil 4 MKZ/ha. 
Jsem fanda vyšších výsevků - na slabších pozemcích 
zajistí stabilnější výnos. V dobrých podmínkách je 
možno set do 3,5 MKZ/ha. Účinek sucha na rostliny se 
velmi liší. Pokud se jedná o odnoživou odrůdu, která 
díky suchu v zimě a na jaře nevytvoří dostatek odnoží, 
tak zcela jistě velmi výrazně klesne výnos. Pokud na-
opak klasový typ odrůdy nedostane nějakou vodu za-
čátkem léta, může být ovlivněno naplnění zrna oproti 
raným odnoživým odrůdám.

Tohle je ale na RGT Depotu snad nejdůležitější. Kla-
sové odrůdy proti odnoživým vytvářejí méně pozd-
ních odnoží. Pozdní odnože stejně nevytvoří klasy 
a tak jen plýtvají živinami a vodou. Toto je veliká vý-
hoda. RGT Depot se chová právě takto – silné odnože, 

kával takový úspěch, který si u vás, pěstitelů, tato od-
růda vydobyla. Žádná jiná odrůda není v posledních 
letech dříve vyprodána. Většinou již na počátku září 
hlásí všechny osivářské společnosti: „nemáme, vypro-
dáno!“ Osinaté odrůdy do nedávna neměly u pěstite-
lů úplně nejlehčí pozici, ale Viriato dokázalo zaběhlá 
klišé zcela změnit. Viriato je momentálně druhá nej-
oblíbenější ozimá pšenice českých farmářů a kdo ví, 
kam až má namířeno.

Třetím do party je elitní odrůda RGT Ponticus. 
V podstatě nedávno se během polních dnů přihlásil 
ke slovu. Nejprve svým líbivým vzhledem a následně  
kombinací vysokého výnosu, elitní kvality, nepoléha-
vosti a velmi dobré odolnosti přísuškům. 

V Německu je RGT Ponticus již několik let nejpěs-
tovanější 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 od-
růdami. 

Naši nabídku doplňuje historicky nejvýnosnější 
odrůda ve zkoušení v ÚKZÚZ, osinatá odrůda RGT 
Sacramento a velmi nadějná novinka z německého 
šlechtění, odrůda RGT DEPOT. Její mimořádný vzhled, 
produktivita klasu a podle německých zkušeností vý-
znamná odolnost přísuškům je příslibem pro úspěšný 
souboj s neustálými ataky sucha. 

Vážení pěstitelé, děkujeme Vám za přízeň, kterou 
projevujete nákupem našich odrůd a samozřejmě si 
uvědomujeme, že nelze zůstat stát na místě. I nadále 
se snažíme přizpůsobit šlechtitelské programy poža-
davkům praxe, změnám legislativy a vývoji klimatu.

Ing. Petr Shejbal  
 VP AGRO spol. s r.o.

které v suchu neodumírají. V Německu je nyní tento 
efekt patrný zejména v kontinentálních podmínkách. 
Více odnoží znamená větší spotřebu vody. Velký klas, 
který má ale i velkou produktivitu, znamená velkou 
kompenzační schopnost za měnících se podmínek.

MK: Přece jenom je to klasová odrůda, jaká je 
odolnost RGT Depotu k poléhání? Nejlépe asi po-
rovnat na nějakou známou odrůdu.

FR: To není komplikované. Ačkoliv rostliny jsou 
vyšší, tak je odolnost poléhání velmi dobrá, dokonce 
o stupeň lepší než u RGT Reformu. Morforegulátor 
ano, ale rozhodně bych nedoporučoval větší dávky. 
V suchých podmínkách by to byl zbytečný stres.

MK: Takže nějakou obecnou radu na regulaci 
a růstovou fázi z tebe asi nedostanu, že?

FR: Nedávám moc rád konkrétní rady ohledně 
regulace. Vždy záleží na počasí a stavu rostlin na poli. 
Pro RGT Depot je obecně potřeba nižší dávka regu-
látoru. Za sucha bych regulaci spíše nedoporučoval, 
ale v podmínkách severního Německa někdy aplikuji 
i dvakrát. V BBCH 32 a další záleží na použitém regu-
látoru. 

MK: Chápu. RGT Depot je zdravá odrůda, jen 
DTR jsou slabší. Máš nějaké doporučení ohledně 
fungicidní ochrany?

FR: Odolnost DTR je hodnocena opravdu jako 
slabší. Výsledky jsou však ze zkoušek rezistence s umě-
lou infekcí. Popravdě řečeno jsem se s tím prakticky 
skoro nesetkal. 
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Ošetření proti listovým skvrnitostem a rzem však 
bereme jako standardní fungicidní zásah, takže DTR by 
tímto měla být vyřešena. Rez pšeničná je v porovnání 
na RGT Reform slabší, ale pořád dobrá známka, není to 
problém. Výborná odolnost rzi plevové a padlí, dobré 
braničnatky. Jen Fusarium je průměrné. Takže nemám 
nějaké zvláštní doporučení, co by bylo potřeba vylože-
ně ohlídat. Celkově je to velmi zdravá odrůda.

MK: Doporučil bys ho na pozdní setí?
FR: Určitě! RGT Depot je na pozdní termíny oprav-

du dobrý, protože netvoří mnoho odnoží a má velký 
potenciál v produktivitě klasu. Je dobré mít na paměti, 
že odolnost Fusariu je průměrná, jinak rozhodně ano 
pozdním termínům.

MK: RGT Depot se těší v Německu čím dál větší 
oblibě. Není to prostě jen proto, že je to klasová 
odrůda? U nás se takto prosadil například Rebell. 
Vyloženě ten pěkný klas byl hlavní argument.

FR: Myslím, že německý farmář má rád klasové 
odrůdy, zejména na východě. Marketing je samozřej-
mě zaměřen na vysokou HTZ, ale já osobně preferuju 
klasovky obecně. Hlavní argumenty pro farmáře u RGT 
Depotu byly výborné výnosy, velmi dobrý výkon v su-
chu a dobrý zdravotní profil. 

MK: Ještě nějaký pohled na RGT Depot z po-
hledu kvality? 

FR: Když se podíváme na hodnocení BSA, tak je 
kvalita zhruba stejná jak u RGT Reformu. S pěstiteli 

máme zkušenost, že číslo poklesu je o něco nižší než 
u RGT Reformu. Neměli jsme obecně moc problémů 
s kvalitou sklizně 2019 (rok s vysokým dusíkem). Přiro-
zeně je při vysokém výnosu Áčkových pšenic obsah 
N látek nižší. Ale to je starý dobrý příběh o tom, jak 
bojoval výnos s dusíkem. 

MK: Jak rozdělit u takovéto odrůdy hnojení 
dusíkem?

FR: Teoreticky je potřeba dusíku na jaře menší 
vzhledem k nižší hustotě porostu. Nedoporučujeme 
ale nějak zvlášť rozdílné dělení dávek dusíku. Pokud je 
výnosový potenciál vysoký (dobrý stav porostu na jaře 
a rozumná dostupnost vláhy), doporučoval bych na-
výšit kvalitativní dávku. Nechci, aby to znělo jako pra-
vidlo. Pokud chceš sklízet dusíky typické pro A sorti-
ment, nebude se moc způsob hnojení lišit například 
od technologie pro RGT Reform. 

MK: Nějaké postřehy ohledně vyloženě exten-
zivních lokalit?

FR: Nemáme k dispozici uspokojivý dostatek dat, 
tak to nemůžeme jednoznačně říct. RGT Depot by měl 
fungovat dobře i na špatných lokalitách a v ekologii 
díky dobrému zdraví, odolnosti suchu a nízké potřebě 
regulace. 

Co dodat. RGT Depot je tedy nová klasová odrůda 
o vysoké HTZ při velmi dobrém ozrnění klasu. Oproti 
odnoživějším odrůdám nabízí naprosto jinou struktu-
ru tvorby výnosu. Zvláště brzo seté odnoživé odrůdy 
neproduktivně odnožují a při intenzivním dusíkatém 
hnojení přehustí porost. K tomu se váže celá řada pro-

blémů v budoucnu, jako je například mrhání živinami 
a vláhou, slabá pletiva, náchylnost k poléhání, vlhčí 
mikroklima vedoucí k většímu výskytu houbových 
chorob.  

RGT Depot bude tedy velmi zajímavým článkem 
v osevních postupech. Vzhledem k excelentním vý-
sledkům z Německa věříme, že bude velmi žádanou 
novinkou i u nás.

Ing. Michal Knauer
RAGT Czech s.r.o.

Zemědělské podniky skupiny VP AGRO 
Představení zemědělské společnosti Smilkov, a.s. 

V době koronavirové krize jsem navštívil odrů-
dové pokusy s obilninami a řepkou, které má fir-
ma VP AGRO založené na pozemcích zemědělské 
společnosti Smilkov, a.s. Při té příležitosti jsem 
požádal jejího ředitele Pavla Fulína o představení 
společnosti. Začal historií a lokalitou, kde akciová 
společnost hospodaří.

  
„Firma Smilkov, a. s. vznikla v roce 1994, tak jako 

spousta jiných zemědělských společností. Od roku 
2003 patří do skupiny zemědělských podniků firmy 
VP AGRO. Akciová společnost má v současné době 
patnáct zaměstnanců, z toho pět pracuje v živočišné 
výrobě, tři ve správě a zbytek v rostlinné výrobě. 

  Hospodaří v oblasti zvané Česká Sibiř, což je spe-
cifická oblast v naší republice, nacházející se mezi  
Voticemi a Miličínem. Vyznačuje se vyšší nadmořskou 
výškou než okolní krajina, poměrně drsnými zimami, 
po minulé roky s dostatkem sněhu. Sněhová pokrývka 
v běžných ročnících dosahuje 20–40 cm.

 
Skot do kopců patří

Chov skotu do této oblasti samozřejmě patří. 
Do roku 2010 byl zaměřen na výrobu mléka, ale poté 
byl zrušen. Společnost se zaměřila na odchov masné-
ho skotu, který přináší jednu čtvrtinu tržeb, a kachen, 
který přináší tři čtvrtiny z tržeb živočišné výroby. 

  
Nejdříve ke skotu. Chovné stádo se skládá z ple-

men masný simentál a charolais. Tvoří ho 120 ks krav, 
30 ks dvouletých jalovic, zatím 95 ks telat (20 ks ještě 
čekáme), 50 ks jalovic ročních, 3 plemenní býci a 20 
býků ve výkrmu. Po většinu roku se skot nachází 
na pastvě. V tomto kopcovitém terénu jen kráva do-
káže tyto plochy vypást, včetně růžků, mezí a různých 
překážek, kam by se technika nikdy nedostala. Stáda 
skotu i do této krajiny esteticky zapadají. Návštěvníci 
České Sibiře si musí uvědomit, že dobytek během víc 
jak půl roku na pastvě má částečně obnovené stádové 
pudy. Vyloženě nebezpečné je, když se po pastvě po-
hybuje někdo se psem. Kráva ho považuje za vetřelce, 
který ji chce poranit nebo sebrat tele. Také v každém 
stádu se pohybuje plemenný býk, a i když se vybírají 
klidné kusy, tak si nenechají nic vnutit. 

Florian Rekate,  produktový manažer RAGT DE 

Masný skot ve stáji na Smilkově

Kachny, kachny a zase kachny Pohled na krajinu od kříže

Sídlo společnosti Smilkov, a.s. Zdenek Pospíšil - místopředseda představenstva Pavel Fulín, ředitel společnosti

Graf: Hodnota HTZ v registračních pokusech v SRN (zdroj RAGT DE)

Řepka ozimá 2020
Vysoký standard v nabídce i letos. 

Zdravotní situace v ČR nám neumožnila  
plnohodnotně uspořádat polní představení  
ozimé řepky, proto bych Vám chtěl alespoň  
takto popsat naši nabídku odrůd řepky ozimé  
pro rok 2020. 

I přes všechny mediálně ekologické dezinformace 
patří řepka k jedné z mála tržních plodin, která finanč-
ně pomohla řadě podniků přečkat časy, kdy zeměděl-
ství bojovalo o vlastní bytí a nebytí a pro bankovní 
sektor byl zemědělec zakázaný a nežádoucí partner. 
Kromě finančního přínosu, dnes stále menšího, je 
řepka i jedním z mála přerušovačů úzkých obilních 
sledů a zlepšující předplodinou. Takže i dnes, kdy je 
velký společenský tlak na zrušení žluté, má u zeměděl-
ské veřejnosti řepka své místo, o které se ale musí rok 
od roku více hlásit. Vysoké náklady ve spojení se změ-
nou klimatu, ne příliš příznivou výkupní cenou komo-
dity, stále více okleštěnou možností agrotechnických 
zásahů, jsou častým důvodem úvah, proč přemýšlet 
o snížení pěstební plochy.  Jenže moc dalších variant, 
co úspěšně pěstovat, není a proto i v blízké budouc-
nosti bude řepka jednou z hlavních plodin našich polí. 
Zásadním úkolem bude vybalancovat výši a efektivitu 
vynaložených nákladů pěstování. 

Průběh podzimu a mírné zimy nám dal naději, že 
by mohla nadcházející úroda patřit k těm lepším. Vy-
padá to, že řepka více méně přestála i vlnu březnových 
a dubnových ranních mrazů, lokálně škodily květnové 
mrazy. Otázkou ale je, jak se  budou vyvíjet vláhové  
a teplotní podmínky. Duben nám moc aprílových 
srážek nepřinesl, květen skóre trochu vylepšil a blíží 
se rozhodující dva měsíce vegetace. Ten poslední byl 

v loňském roce zásadní a na řadě lokalit výrazně nega-
tivně ovlivnil skoro celoroční práci.

RGT TREZZOR – vítěz POP SPZO
Naší nosnou odrůdou je loňský vítěz sortimentu B 

poloprovozních pokusů SPZO. RGT TREZZOR je hybrid 
ze šlechtění společnosti RAGT, která je celoevropským 
lídrem ve šlechtění obilnin, jejich pšenice jsou nejpěs-
tovanější i v České republice a výrazných úspěchů za-
číná dosahovat i v oblasti šlechtění řepky ozimé.

RGT Trezzor je polopozdní odrůda, s výbornou 
odolností poléhání, výborným komplexem odolnosti 
chorobám, velmi vysokou olejnatostí (nejvyšší výnos 
oleje z hektaru v POP SPZO 2019, sortiment B) a hlavně 
s velmi vysokým výnosem semene i v podmínkách, 
které panovaly ve střední Evropě během loňského, ex-
trémně horkého a suchého přelomu června a červen-
ce. Stejného úspěchu RGT Trezzor dosáhl i v pokusech 
SPZO na Slovensku, kde také obsadil první příčku mezi 
zkoušenými odrůdami. 

RGT JAKUZZI – výnos bez turbulencí
RGT JAKUZZI má podobný šlechtitelský rukopis, 

jako odrůda RGT Trezzor. Výtečně si v loňském roce 
poradila s  nástrahami počasí v pokusech SPZO v ČR 
a ještě lépe na Slovensku. Společně s RGT Trezzorem 
v loňském roce vytvořily nejsilnější tandem odrůd, 
který překonal veškerou konkurenci a potvrdil správný 
směr šlechtění, kterým se RAGT vydalo.

ABSOLUT  a  ALLISON – hypervýkon s prémiovou 
výbavou

Další hybrid z naší nabídky, ABSOLUT, vhodně do-

plňuje svojí raností polopozdní RGT Trezzor. Jedná se 
o nově registrovanou odrůdu v ČR s vynikající výnoso-
vou úrovní. Z celého portfolia registrovaných odrůd, 
které byly v ÚKZÚZ testovány, je ABSOLUT druhým 
nejvýkonnějším materiálem z dlouhé řady. Vynikají-
cích výsledků dosahuje jak v teplé, tak i v chladné pěs-
titelské oblasti. Svůj výnosový potenciál má odrůda 
podpořen kombinací mimořádných vlastností: rezis-
tencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV), genem rezi-
stence fómovému černání a navíc má geneticky sní-
ženou pukavost šešulí. Po zákazu desikantů může být 
tato vlastnost jednou ze zásadních. Svým charakterem 
navazuje  na velmi úspěšný a lety prověřený ALLISON, 
který i v loňském roce v rámci pokusů SDO potvrdil 
svoji mimořádnou výkonnost a i nadále je součástí 
naší nabídky odrůd.

Nejlepší linie dneška je Sněžka
Sněžkou jsme navázali na velmi úspěšného Re-

scatora. Šlechtitelem je česká šlechtitelská firma 
Sempra, která si jméno v sektoru šlechtění řepek 
vybudovala např. odrůdou Slapská Stela. Hlavním 
a stěžejním důvodem ze strany ÚKZÚZ pro registra-
ci této liniové odrůdy byl jednoznačně výnos. Sněž-
ka byla nejvýnosnější liniovou řepkou ve zkoušení 

ÚKZÚZ a kontrolní odrůdu Arabella překonávala 
v průměru 3 let o 5 % (v roce 2018 dokonce o 9 %).  
Svůj vysoký výnosový standard potvrdila i v loň-
ských pokusech SDO, kde opět porazila všechny 
konkurenční liniové odrůdy (Sněžka 105 %, Arabella 
101 %) a navíc překonala i nejpěstovanější odrůdu 
v ČR, odrůdu Atora. Kromě výborného výnosu Sněž-
ka nabízí i pozitivní agrotechnické vlastnosti. Jedná 
se o polopozdní, nižší odrůdu s výbornou odolností 
poléhání (7,8 b.), s  vyrovnaným zdravotním stavem, 
vysokou olejnatostí a velmi vysokou mírou adap-
tability různým podmínkám.  V neposlední řadě, 
v době, kdy budeme důkladně zvažovat každou vy-
danou korunu navíc, je poměr cena x výkon u Sněž-
ky mimořádně pozitivní. 

Dodávka osiv všech zmíněných odrůd proběhne 
včas. Velkou část osiv máme připravenu již ze skliz-
ně 2019 a jen malá část bude doplněna ze sklizně 
nové. Moření většiny partií proběhne těsně před 
expedicí. Veškeré naše osivo bude vybaveno osivo-
vými parametry, které splňují předepsané normy.

Ing. Petr Shejbal
VP AGRO spol s r.o.
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Graf: Výnos semen (t/ha), poloprovozní pokusy SPZO 2018-19, sortiment B, Česká republika
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Pastva na pastvinách probíhá kontinuálně, každé 
tři týdny až měsíc zvířata přeháníme. Poslední roky, 
tím jak se zmenšilo množství srážek a zvyšovaly tep-
loty, poklesla zásoba pícnin. Museli jsme přistoupit 
k obnově travních porostů. Vzhledem k půdním pod-
mínkám provádíme pouze přísev travních porostů dis-
kovým secím strojem Horsch Pronto 6 DC. Travní smě-
si pro nás připravuje partnerský podnik Agrokop HB. 
Pro obnovu luk používáme luční směs do sucha slože-
nou: Festulolium 20 %, jílek vytrvalý 15 %, kostřava čer-
vená 10 %, kostřava rákosovitá 20 %, lipnice luční 7 %, 
kostřava luční 20 %, jetel luční 5 % a jetel plazivý 3 %. 
Pro obnovu pastvin sejeme pastevní směs složenou 
z bojínku lučního 15 %, kostřavy rákosovité 15 %, jílku 
vytrvalého 2n 20 %, jílku vytrvalého 4n 10 %, kostřavy 
červené 10 %, kostřavy luční 15 %, lipnice luční 10 % 
a jetele plazivého 5 %. Již druhý rok po přísevu je znát 
kvalita směsí.

Větší část příjmů živočišné výroby přináší chov ka-
chen pekingských, který nahradil ztrátový chov prasat. 
Počet chovaných kachen ve výkrmu je ve třech stájích 
20 tisíc kusů. Kachny se v minulosti dodávaly firmě 
AMI, což jsou největší polská soukromá jatka. V sou-
časné době se přešlo k domácímu zpracovateli firmě 
Vodňanská drůbež, a. s. provoz Mirovice.   

Pokud se jedná o rostlinnou výrobu, tak osevní 
postup je ovlivněn těžkými podmínkami České Sibiře 
a pro rok 2020 se výměra orné půdy dostane na úro-
veň 485 ha. Největší zastoupení má ozimá pšenice. 
Pěstuje se na ploše 131 ha. Odrůdová skladba podle 
výměry je následující - RGT Ponticus, Viriato, Grizzly, 
RGT Reform, Rebell, RGT Sacramento a Rokosz - špalda. 
Dále máme na 68 ha zasetou ozimou řepku, ve třech 
odrůdách - Allison, RGT Dozzen a Absolut. Oves setý 
je na výměře 67 ha ve dvou odrůdách - Poseidon  
a Korok. Na podobných výměrách se pěstuje tritikále – 
47 ha (Cedrico a Tender PZO) a žito – 43 ha (Herakles). 
Trávy na o. p. tvoří 45 ha. Osevní postup doplňují další 
plodiny s menší výměrou jako je jetel, hrách, kukuřice 
a oves nahý. Výměra trvalých travních porostů je 235 
ha, z toho tvoří pastviny 100 ha a louky 135 ha. 

  Jak už jsem zmínil pro pěstování plodin není zrovna 
Česká Sibiř ideálním místem. Jaro zde začíná dost poz-
dě, až v dubnu. Žně začínají většinou v srpnu a velmi 
často se protáhnou až do září. Pak vzniká strašný tlak 
na provedení dalších agrotechnických operací. Zima 
přichází poměrně brzo, často od půlky listopadu ne-
lze na poli nic provádět. Samozřejmě to neplatí pro 
poslední roky, kdy zima nebyla. Naše pozemky se na-
cházejí od nadmořské výšky cca 450 až po 700 m n. m. 
a všechny jsou zařazeny do ANC. Pozemky jsou zde 
malé, průměrná výměra 10 – 15 ha. Půdy jsou lehčí, 
hlinité, hlinitopísčité a hodně kamenité. Z toho důvo-
du jsme od roku 2007 až 2008 přešly na stoprocentní 
bezorebné zpracování půdy. Máme kompletní linku 
na zpracování půdy od firmy HORSCH – 6 m radličko-
vý podmítač Terrano, 5 m diskový podmítač Joker RT 
a 3 m hloubkový kypřič Tiger AS. To nám umožňuje 
upravovat zpracování půdy podle plodiny nebo podle 
ročníku. Pod řepky se zpracovává půda do hloubky 
cca 22 cm a pod obilniny do hloubky cca 10 – 12 cm.“ 

Jiný pohled – jiný názor?
Přidal se i místopředseda představenstva Zdeněk 

Pospíšil. Znova připomenul, proč se rozhodli pro bez-
orebné zpracování půdy: „Je to ze dvou důvodů. První 
důvod je, že je tu krátké období na setí. V normálních 
letech zde dlouho leží sníh a je tu voda a tím pádem 

krátké období na polní práce. Druhý důvod je, že še-
tříme čas, šetříme pracovní sílu a snažíme se tímto 
způsobem dostat firmu do lepší ekonomiky. Z hledis-
ka agronoma je bezorebné zpracování půdy, no, jak 
to nazvat – není to pravé ořechové. Správný agronom 
by měl pracovat s teorií čistého stolu. To znamená, že 
veškeré výkyvy agronomické nebo chyby agronoma 
pluh uklidí. Kdežto u bezorebného zpracování půdy 
ne, zde je nutná naprostá preciznost.“ 

„Pro zlepšení ekonomiky jsme se zaměřili na pěs-
tování netradičních plodin, na plodiny, které v této 
vysoké oblasti lze pěstovat a dobře je umístíme na náš 
vnitřní trh. Jedná se o potravinářské žito, nahý i setý 
oves. Ostatní plodiny jsou především vhodné do krm-
ného fondu, kde dochází k lepšímu ekonomickému 
zhodnocení.“

Pokusy nechávají nahlédnout do budoucnosti
Dále pokračoval ředitel Pavel Fulín: „Já bych ještě 

doplnil informaci o odrůdových pokusech, které zde 
pro firmu VP AGRO zakládáme. Odrůdová skladba se 
vyloženě zaměřuje na ověření vlastností odrůd obil-
nin a řepek v tvrdších podmínkách České Sibiře. Aby 
se ověřila mrazuvzdornost, rychlost růstu na jaře, 
odolnost vůči suchu, prostě takové krizové vlastnosti. 
Nejdeme cestou zjišťování nejvýnosnější odrůdy, ale 
odrůdy, která je schopna dosahovat stabilního výnosu 
po více let. Každý rok pak máme pro zemědělce při-
pravenou polní přehlídku. Rád bych vás pozval i letos. 
Ale jak to dopadne, to nezáleží na počasí, ale na vlá-
dě.“ Zdenek Pospíšil k tomu ještě dodává: „Chtěl bych 
určitě zmínit krmnou pšenici RGT Sacramento. Nejen 
u nás, ale i u našich  sousedů a kolegů z jiných země-
dělským podniků na okrese Benešov je díky menším 
ekonomickým nárokům při pěstování a stabilním vý-
nosům velmi oblíbená.“

Na závěr zbývá připomenout
Na závěr ještě ředitel připomenul přidruženou vý-

robu. Tvoří ji výroba agropelet, kdy se v rámci diversi-
fikace zemědělské činnosti v roce 2012 nainstalovala 
linka na výrobu pelet. K výrobě se využívají odpady 

čistících stanic z okolí (Družina Dačice, Primagra) nebo 
ze zemědělských podniků skupiny VP AGRO. Výroba 
probíhá v průběhu zimních měsíců, kdy pracovníci 
nejsou dostatečně vytíženi, a produkce dosahuje cca 
500 t. Další doplňkovou činností je od roku 2015 pro-
vozování kompostárny. Využívá se bioodpad ze sou-
sedních pěti obcí. Vytváří se kompost, který se lisuje 
do vaků a poté se používá k hnojení vlastních pozem-
ků. Svojí roční produkcí do 150 tun se kompostárna 
řadí mezi takzvané „malé“.

Chtěl bych poděkovat řediteli společnosti Pavlu 
Fulínovi a místopředsedovi představenstva Zdeňku 
Pospíšilovi za poskytnuté informace a dobrou kávu.   

Ing. Milan Prokop
VP AGRO, spol. s r.o.

RGT Depot je nová „klasovka“ z Německa  
Pšenice se silnými odnožemi a produktivním klasem.
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RGT Depot očima 
šlechtitele

RGT Ponticus  
v Bludovské a.s. 
 Doplní novinka naši TOP čtyřku? O své zkušenosti se podělil  
ing. Karel Kašpar, agronom.V důsledku poměrně radikálních změn počasí 

v posledních letech vyvstává otázka, jaké port-
folio odrůd pšenice pěstovat. Uskupení firem  
VP AGRO, jako exkluzivního zástupce, a RAGT, 
jako šlechtitele, se v posledních 3 letech vypra-
covalo na špičku sortimentu u nás prodávaných 
odrůd. Jsou to především: RGT Reform a RGT Pon-
ticus, dále Viriato a RGT Sacramento. Tedy 2 zá-
stupci odrůd polopozdních až pozdních, a chce-
te-li německých, a 2 zástupci odrůd raných. 

V únoru uveřejnil ÚKZÚZ statistiku uznaného osiva 
pšenice ozimé v ČR. V roce 2019 se u nás uznalo cel-
kem 95 421 t osiva. Podíl VP AGRO/RAGT je 25,4 %, což 
znamená, že máme největší podíl. Nejprodávanější 
odrůdou byl opět RGT Reform, druhou nejprodávaněj-
ší odrůdou bylo Viriato a 4. místo obsadil RGT Ponticus. 
Je to výsledek pečlivé šlechtitelské práce při vybírání 
odrůd, ale i kvalitního odborného poradenství ze stra-
ny pracovníků VP Agra.  

Největší problém je dramatické střídání průběhu 
počasí v jednotlivých letech. Nejde jen o to, že po re-
kordních letech 2014-16 přišly slabší roky 2017-19, ale 
v každém roce byly podmínky v průběhu jarní fáze ve-
getace a zrání rozlišné. Navíc velkou roli hraje i lokalita, 
resp. místní podmínky, ve kterých se odůda pěstuje.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zvýšit počet 
testovacích lokalit (pokusných míst), abychom měli 
dostatek podkladů pro správný výběr. Chceme, aby 
sortiment našich odrůd tvořil jakousi skládačku, aby-
chom nabízeli odrůdy rozdílné např. v ranosti, v reakci 
na průběh ročníku atd. To znamemá nabízet odrůdy 
s vysokou úrodou nejen v dobrých podmínkách, ale 
i v podmínkách horších – půdně i  klimaticky.

Náš sortiment je fakticky tvořen dvěma typy od-
růd. Sortimentem polopozdních 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 sleduje-
me i výsledky odrůd v okolních zemích. Není to jen  

„Náš podnik hospodaří z velké části na pozemcích 
soutoku řek Moravy a Desné v okrese Šumperk, kde 
převažují lehké nivní půdy se štěrkovitým skeletem“, 
říká ing. Karel Kašpar. „Tomu podřizujeme i skladbu 
našich plodin a výběr odrůd. Naší prioritou jsou rané 
až středně rané odrůdy se špičkovou potravinářskou 
kvalitou. Proto naší pozornosti neunikl ani RGT Ponti-
cus, který jsme si vyzkoušeli hned v prvním roce jeho 
uvedení na český trh. Ozimé pšenice sejeme poměrně 
brzy a stejně tomu bylo i v roce 2018, kdy jsme RGT 
Ponticus zaseli 20. 9. až 27. 9 s výsevkem 3,7 – 4,0 MKZ/
ha na výměře 170 ha. Příznivý průběh zimy zajistil rost-

Německo, jak tomu bylo ještě v nedávné době, ale 
z důvodu narůstajícího sucha a především teplot 
v červnu, tj.  v době, která je rozhodující pro napl-
nění obilky, se stále více zajímáme o chování odrůd 
na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a na Balkáně. 
Sledujeme nejen výnos, ale i jakost. Zejména je to ob-
jemová hmotnost zrna. Ukazuje se, že právě objemo-
vá 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.  Ten-
tokrát se budeme věnovat odrůdě, kterou uvedeme 
na trh letos.

RGT Depot
Tato německá novinka upoutá všechny přede-

vším velmi produktivním klasem. Je to klasová odrů-
da. U našich západních sousedů  jsme zaznamenali 
raketový nástup množitelských ploch této novinky.  
RGT Depot má všechny atributy moderní odrůdy.  
Stabilní jakost A – opět je jako RGT Reform především 
držák v čísle poklesu. Je velmi dobře odolná k poléhá-
ní a samozřejmostí je i výborný zdravotní stav, přede-
vším odolnost ke rzem 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 domi-
nance hlavního stébla a architektura klasu. V tomto 
je RGT Depot unikátní. Většina velkozrnných odrůd 
se vyznačuje středním množstvím zrn v klase, ale  
RGT Depot má nejen vysokou HTZ (52-55 g), ale rovněž 
značné ozrnění, je to odrůda s velkým zrnem a sou-
časně s vysokým počtem zrn v klase. V tomto punktu 
je významným a žádoucím doplněním sortimentu, 
protože v našich nestabilních klimatických podmín-
kách může právě jiná struktura tvorby výnosu zajistit 
určitou výnosovou stabilitu v zemědělské prvovýrobě. 

Ing. Petr Laml
VP AGRO spol. s r.o.Obr. 5 Projev cylindrosporiózy Obr. 6 Poškozený porost Obr. 7 Deformace vytvářejících se šešulí Obr. 8  Infikované rostliny ani v optimálních 

podmínkách nerostly
Na fotografii: Ing. Karel Kašpar, agronom

linám dobré přezimování. Až do června byly dobré kli-
matické podmínky, ale pak nastoupily vysoké teploty 
s deficitem srážek. RGT Ponticus všechny tyto extrémy 
bez problému ustál a 24. 7. až 28. 7. 2019 jsme jej sklidili 
s výnosem 8,6 t/ha, při vlhkosti 13,5 %. Výborně do-
padl i rozbor kvality: NL 13,6 %, PČ 380 s, OH přes 800 
g/l. RGT Ponticus potvrdil, že patří k nosným odrůdám 
našeho portfolia. V letošním roce mám RGT Ponticus 
zasetý na 190 ha, což představuje 27 % z celkové vý-
měry pšenic.“

Ing. Šárka Tvrdoňová                                                                                                                
VP AGRO, spol. s r.o.    

Přehlížená choroba řepky
Stane se z cylindrosporiózy nová hrozba?

Řepka patří společně s obilninami a kukuřicí 
k nejvíce zastoupeným plodinám na našich po-
lích. Vysoká výměra, časté zařazení v osevních 
postupech, posklizňové zbytky na povrchu při 
minimalizaci zpracování půdy a intenzivní, často 
nadbytečná a nevyvážená výživa  dusíkem jsou 
hlavní příčinou vysoké náchylnosti této olejniny 
ke škůdcům a chorobám.  Chemická ochrana se 
stala již dávno rutinním postupem při pěstová-
ní, často bez ohledu na odrůdovou náchylnost 
a nebo odolnost vůči patogenům, pozorování 
a hodnocení aktuálního zdravotního stavu, iden-
tifikaci jednotlivých škodlivých činitelů.

 
Na každý porost jsou nejméně třikrát za vegetaci 

aplikovány fungicidně účinné látky nejenom za úče-
lem ochrany proti houbovým chorobám, ale ve velké 
míře jako regulátory růstu. V podzimním období se vy-
užívají především fungicidy na bázi azolů na zastavení 
prodlužovacího růstu, zpevnění kořene, tvorbu dosta-
tečného počtu základů bočních větví a na na ochra-
nu proti fómové hnilobě listů a kořenových krčků 
(Leptosphaeria maculans, anam. - Phoma lingam), která 
řepku obvykle ohrožuje již v průběhu zimy. Druhou 
chorobou, na kterou se ochrana pravidelně v jarním 
období zaměřuje, je bílá hniloba řepky, známá jako 
hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum). V posledním deseti-
letí se začala věnovat pozornost také chorobám, které 
v období kvetení a vývoje šešulí způsobují jejich de-
formace a hniloby. Jsou to zejména plíseň brukvovi-
tých (Hyaloperenospora parasitica) a šedá plísňovitost 
(Botryotinia fuckeliana, anam. Botrytis cinerea). 

Suché období posledních let, mírný průběh zimy 
a nerovnoměrné rozložení srážek ovlivňují ve velké 
míře výskyt a zastoupení jednotlivých chorob. Snad je 
to jeden z důvodů, proč se pěstitelé začínají zajímat 
také o verticiliové vadnutí řepky (Verticillium longispo-
rum). Kromě těchto druhů se můžeme na rostlinách 
řepek setkávat s několika dosud méně významný-
mi chorobami, jako je padlí (Erysiphe polygoni), čerň 
brukvovitých (Alternaria brassicae), se saprofytickými 
houbami (Cladosporium, Urocladium, Stemphylium) 
a cylindrosporiózou (Cylindrosporium concentricum 
anam, Pyrenopeziza brassicae).

Právě poslední z vyjmenovaných se věnuje tento 
článek.

Cylindrosporióza – listová skvrnitost řepky
Houba infikuje rostliny již na podzim. Prvním pří-

znakem jsou malé bílé tečky nebo skvrny tvořené ma-
sou konidií. Napadení si pěstitelé všimnou nejčastěji až 
podle deformace na stoncích, větvích a řapících listů, 
na kterých se v pozdějším období tvoří typické příčné 
žebrovité rozpraskané (obrázek 1), později korkovité 
trhliny (obrázek 2). Pletivo pod skvrnami postupně 
nekrotizuje a hnědne. V místě napadení rostlina zasta-
ví růst, vývoj listů a poupat. Na listech lze pozorovat 
nepravidelné, okrouhlé pergamenovité, často splýva-
jící skvrny (obrázek 3). Listy zasychají, ale neopadávají. 
Ve skvrnách se mohou tvořit koncentricky uspořádané 
tmavé tečky - plodničky houby. Napadena mohou být 
i květní poupata a šešule. Při napadení květů dochá-
zí k jejich hnědnutí (obrázek 4). Při silnějším výskytu 
může dojít až k úplnému zhnědnutí květenství. Silně 
infikované šešule jsou zkroucené a předčasně dozrá-
vají. Choroba se běžně zaměňuje především s přízna-
ky mrazového poškození nebo s příznaky jiných fyzio-
logických poškození řepky. 

Obr. 3  Nepravidelné, okrouhlé pergamenovité, často 
splývající skvrny

Obr. 4 Napadené květy hnědnou

Obr. 1 Deformace stonku s trhlinou Obr. 2 Korkovité trhliny

Letité zkušenosti hovoří ve prospěch tritikále
Na pozemcích Zemědělského družstva Dobruška, které hospodaří ve východních Čechách, 
nás přivítal a provedl agronom ing. Pavel Felcman.

Byl jsem osloven firmou VP AGRO, abych se po-
dělil o zkušenosti s pěstováním ozimého tritikále 
Tender PZO a jarního tritikále Team PZO na zele-
no. Původně jsme na hmotu začínali s žitem ozi-
mým Herakles, ale přešli jsme na tritikále, protože 
tritikále má vyšší podíl zrna ve sklizené hmotě 
a to, o co nám jde, je energetická hodnota celkové 
směsi a ta je určená podílem zrna.

Půdy máme velmi rozmanité, od písků až po těž-
ký jíl. Žito bylo schopné podat dobrý výsledek na ex-
trémně písčité půdě. Procento extrémně písčitých 
půd ale není tak velké a kvůli termínu sklizně můžeme 
mít maximálně dvě odrůdy a to je Tender a Team. Cílo-
vý stav, jak ozimé, tak jarní formy, je 160 ha.

TENDER PZO
V letošním roce pěstujeme Tender PZO na ploše 

120 ha.

Předplodinou pro Tender byla ozimá pšenice, skli-
zená v průběhu července 2019. Po provedené pod-
mítce a pak hlubší přípravě zhruba do 20 cm kombi-
novaným kypřičem bylo v polovině září zaseto ozimé 
tritikale Tender PZO ve výsevku 3,2 MKZ/ha. Tento vý-
sevek je dostačující, protože při tomto časném termí-
nu výsevu tritikale velice dobře odnožuje. V podzim-
ním období byla provedena pouze herbicidní ochrana 
a do zimy porost šel ve fázi dvou až třech odnoží se 
zapojeným kořenovým systémem.

Druhá aplikace herbicidů na jaře většinou není nut-
ná – je to pro nás úspora prostředků. Co se hnojení 
týká, jsme jednoznačně omezeni zákonem, nitrátovou 
směrnicí. Je potřeba se při intenzivním pěstování držet 
maximální hranice, to je 120 kg N/ha. My hnojení rea-
lizujeme ve dvou až třech dávkách. Zhruba 70 kg jde 
v ledku amonném v časném jaru a zbytek je dodáván 
ve formě tekutého hnojiva DAM390, ke které se pří-
padně přimíchává druhá dávka herbicidů.

Žádné další vstupy porost v jarním období větši-
nou nevyžaduje. Slizeň u nás probíhá řezačkou Claas 
Jaguar s adaptérem Direct Disc. Je to vlastně přímá 
sklizeň řezačkou do senážních vozů s následným ušla-
páním hmoty na jámě, s tím, že je velice důležité určit 
přesný termín sklizně. Pro nás je podstatné, aby měla 
sklizená hmota dostatečnou energetickou hodnotu, 
takže sklízíme většinou v polovině června, kdy je zrno 
tritikale vyvinuté ve fázi mléčné až mléčně-voskové 
zralosti. Tato sklizeň se nám velice osvědčila a hmota 
po prokvašení má velice dobré parametry a je vhod-
ná jak do bioplynové stanice, tak pro vysokoprodukč-
ní dojnice, které ve firmě máme. Výnosový potenziál 
Tendru je velice vysoký, při správné agrotechnice 
a na vhodných pozemcích bez problémů dosahuje 
výnosů kolem 36 t v zelené hmotě. 

TEAM PZO
Team PZO jsme v loni zaseli na dvou pozemcích, 

1. a 7. listopadu při výsevku 3,8 MKS/ha, dohromady 
na 40 ha.

Tritikale v názvu jarní bych spíš nazval tritikálem 
univerzálním. Má velice specifické vlastnosti, dá se 
u něj využít několik termínů setí. Když bych to měl 
přirovnat k něčemu známějšímu, tak se chová jako 
přesívková pšenice. Snáší velmi pozdní setí a toho vy-
užíváme už pět let. Na Třebechovicku je obrovský pro-
blém, jakou plodinu zasít po zrnové kukuřici, která se 
sklízí v průběhu října až listopadu, kdy jařiny v místních 
atypických podmínkách na pískách nedávaly odpoví-
dající výnos a na ozimou pšenici už byly tyto termíny 
za hranicí únosnosti.

Nesmí se uspěchat podzimní termín setí, pokud by 
vývojově dosáhlo do plného odnožování, tak začíná 
ztrácet mrazuvzdornost. Nám zatím Team nikdy nevy-
mrzl, nakonec to dopadlo vždycky dobře. Rostliny by 
měly mít do zimy 2-3 listy. Na jaře takový porost začne 
velmi intenzivně odnožovat a má razantní start jarního 

růstu a to je hlavní přednost proti jarnímu výsevu, kdy 
to v konečném výsledku může dělat ve výnosu i 5-10 t 
hmoty po hektaru. Co se týká termínu sklizně, tak ten 
se velice blíží sklizni ozimého tritikále při tomto pozd-
ním výsevu, většinou v druhé polovině sklizně. Vzhle-
dem k tomu, že pěstujeme přibližně 160 ha a řezačka 
sklidí za den 20 ha, tak sklizeň probíhá zhruba týden, 
takže začínáme Tendrem a končíme Teamem. Nava-
zuje to na sebe velice dobře a výnosově je v dobrých 
podmínkách Team schopen se blížit ozimému tritiká-
le. Ale za předpokladu podzimního výsevu. Při jarním 
ztrácíme na výnosu a rozdělí se nám termín sklizně, 
který se posouvá o týden až deset dní za tritikále ozi-
mé a to už je problém. Agrotechnika Teamu je velice 
podobná Tendru s tím, že herbicidní ochrana se dělá 
až na jaře. Dávku dusíku je také dobré držet na maxi-
mu, tedy na 120 kg N/ha. Team nemá problém s polé-
háním, řekl bych dokonce, že vůbec.

Další ochrana insekticidní nebo fungicidní není po-
třeba. Vloni jsme sklidili více než 30 t hmoty z hektaru, 
termínově po 16. červnu.

S pěstováním tritikále na hmotu souvisí ještě jed-
na podstatná věc. Měl jsem dlouhodobé problémy se 
zakládáním porostů ozimé řepky na nekvalitních po-
zemcích, ať už to byly jílovité nebo extrémně písčité 
půdy, a tento problém se s nástupem tritikále vyřešil, 
protože pozemek máme uvolněný v druhé polovině 
června a mám dostatečný časový úsek na aplikaci 
digestátu, včasné zpracování půdy, které provádíme 
v průběhu července,  a pak na začátku agrotechnické 
lhůty, to se týká hlavně těch jílovitých pozemků,  jsme 
schopni zasít do vyhnojené, přirozeně slehlé půdy  
řepku ozimou a ta nám pak velice dobře vzchází a má 
šanci na dobrý výnos. U tritikále tedy do budoucna 
určitě zůstaneme.

ing. Pavel Felcman, agronom
ZD Dobruška

Team PZO a Tender PZO v Dobrušce.

Team PZO poskytuje vysoké výnosy

U našich západních sousedů, v Německu, Francii, 
ale také v ostatních státech západní Evropy a na Brit-
ských ostrovech patří cylindrosporióza mezi závažné 
choroby řepky a brukvovité zeleniny a je jí proto věno-
vána značná pozornost. V Polsku se škodlivě projevuje 
intenzivněji v západní části krajiny, obyčejně po mír-
ných zimách. Silné epidemie byly zaznamenány v le-
tech 1992, 1999 a 2002. 

V Čechách je dosud choroba považována za méně 
významnou. To je zřejmě důvodem toho, že nepatří 
ani v rámci monitoringu škodlivých činitelů vykoná-
vaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským mezi pravidelně sledované patogeny. 
Záznamy o vyšších výskytech se objevují pouze spo-
radicky. V souborných přehledech výskytu škodlivých 
organismů a poruch na území ČR v období od roku 
2000 do 2011 byly zaznamenány ojedinělé slabé vý-
skyty na Šumpersku (2001), v okrese Hodonín (2003), 
v okrese Ústí nad Orlicí (2006), Kladno (2008) a v roce 
2011 na několika lokalitách rovněž v okrese Kladno, Pel-
hřimov a Strakonice. Rostlinolékařský portál provozo-
vaný ÚKZÚZ tuto chorobu v současné době nesleduje 
a její výskyty neuvádí. Na Ruzyňském dni výživy rostlin a  
agrotechniky pořádaného Výzkumným ústavem rost-
linné výroby v Ruzyni 25. února 2016 ing. Bečka z České 
zemědělské univerzity v Praze poukázal na častější vý-
skyt a současně upozornil na skutečnost, že se v důsled-
ku mírných zim začne vyskytovat také na našem území. 

Jeho předpověď potvrdila letošní mírná zima, kdy 
rostliny silně napadené a poškozené chorobami a také 
škůdci přežily do jara.  Mnoho starých, před zimou 
vytvořených listů zůstalo zelených až do konce zimy. 
Výskyty fomové hniloby na listech byly téměř všude 
na velmi nízkém stupni, pravděpodobně v důsledku 
sucha na podzim 2019.  Při kontrolách porostů v prů-
běhu února 2020 jsme na vrchní straně listů nacházeli 
stříbřité zbarvení vrchní pokožky, které bývá obvykle 
způsobeno mrazem (obrázek 5). Protože se ale do té 
doby žádné mrazy nevyskytly, bylo zřejmé, že se ne-
jedná o abiotický vliv, ale jeden z projevů cylindrospo-
riózy. Na listech byly pozorovány pod drobnohledem 
malé světlé skvrny na pozadí zelené tkáně listu – acer-
vuly, s bohatým obsahem spór, které jsou pro patogen 
typické a projevují se formou koncentrických skvrn 
tvořených malými bílými kupkami. Výskyt cylindro-
sporiózy na řepce jsme nacházeli v různých lokalitách 
středních, západních ale také jižních Čech. Z ostatních 
oblastí údaje nemáme.

Pěstitelé začali vysokou pozornost porostům věno-
vat až po příchodu první vlny mrazů v březnu, kdy se 
stříbřitost listové pokožky v důsledku mrazu objevila 
velmi často na mnoha místech. V těchto případech se 
jednalo o poškození pokožky listů nízkými teplotami 
a tím výskyt choroby unikl pozornosti. V době kvetení 
se choroba projevila v podobě zahnědlých květenství 
(obrázek 4) a deformací horních listů, lodyhy a vytvá-
řejících se šešulí (obrázek 7). 

Vycházíme-li z údajů o optimálních podmínkách 
pro existenci choroby a poznatků z vlastního sledová-
ní, lze považovat letošní jaro za jeden z roků s vyšším 
výskytem. V okrese Nymburk jsme dokonce zazna-
menali velmi silné napadení na více jak 60 % rostlin 
z porostu, který, následně poškozen mrazy, musel být 
zaorán (obrázek 6). Přesazené rostliny z této lokality se 
nebyly schopny ani v optimálních podmínkách dále 
vyvíjet (obrázek 8) 

Vysoké letošní výskyty cylindrosporiózy jsou hláše-
ny také ze sousedního Německa.

Podmínky pro rozvoj choroby a možnosti ochrany
Zdrojem infekce jsou především sklizňové zbytky 

napadených rostlin. Choroba se může přenášet rov-
něž osivem. Proto se nedoporučuje používat nemoře-
né a neupravené osivo.

Vyšší výskyty jsou na časně setých porostech, 
u kterých je delší období možné infekce. 

Pokud jsou v průběhu zimy silnější mrazy, napade-
né rostliny odumřou a tím se výrazně sníží další šíření 
v předjaří.  Pokud tomu tak nenastane, houba začne 
za vhodných podmínek  regenerovat a infikovat další 
rostliny. 

V České republice jsou na ochranu proti cylindro-
sporióze řepky ozimé registrovány fungicidy na bázi 
azolů – tebuconazolu, metconazolu, difenoconazolu 
a paclobutrazolu.

V západní Evropě se používají kombinace s karbo-
xamidy. Ani při aplikaci těchto látek, když je vykonána 
pozdě, již následky infekce nezastaví. Porosty řepky, 
na kterých jsme identifikovali poškození cylindro-
sporiózou, byly na podzim v průběhu září ošetřeny. 

Přesto na nich došlo k infekci, pravděpodobně pozdě 
na podzim, kdy efekt účinných látek pominul. Ve Vel-
ké Británii a Skotsku, kde choroba způsobuje závaž-
né škody, se ochrana provádí na podzim v listopadu 
a prosinci s následnou aplikací v předjaří v únoru. 

Závěr
Měnící se klimatické podmínky ovlivňují intenzitu 

výskytu a gradaci chorob, ale také  škůdců. Rok 2020 
je již třetím rokem v řadě s podprůměrnými srážkami, 
teplými zimami na velké části území bez sněhové po-
krývky. To je s největší pravděpodobností důvodem 
změny spektra škodlivých činitelů. Z chorob, které 
ohrožují ozimou řepku, se v suchých a teplých pod-
mínkách začíná čím dál tím více uplatňovat verticiliové 
vadnutí a po letošní zimě také cylindrosporióza. 

Druhým faktorem, který výskyt těchto dvou druhů 
ovlivňuje, je vykonaná chemická ochrana. Ta je cílena 
na dosud nejzávažnější patogeny, fomovou hnilobu 
a hlízenku, případně choroby poškozující šešule. Proti 
verticiliovému vadnutí je většina fungicidů neúčinná, 
protože choroba se do rostliny dostává přes kořeny 
z půdy, a při termínech ošetření proti tradičním cho-
robám cylindrosporióza není ovlivněna.

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r.o.
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Osinatá pšenice, která Vám rozhodně  
nezpůsobí žádnou tíseň.

Druhá nejprodávanější pšenice v ČR  
překvapila. 

 Viriato – rozhovor o odrůdě Vždycky RGT Sacramento

Delší a teplejší podzimy, kratší a mírnější zimy, 
dřívější nástup jara, přísušek v průběhu a závě-
ru vegetace, vysoké teploty v jarních měsících.  
To jsou některé z faktorů, které v posledních 
letech pravidelně přicházejí, a pěstitelé na ně 
musejí reagovat i odrůdovou skladbou. Tomu 
vyhovují a případně i velmi dobře zvládají osi-
naté pšenice od firmy RAGT. Konkrétně Viriato  
a RGT Sacramento. 

Výše zmíněné vlastnosti zajistily osinatkám 
od RAGT rostoucí pěstitelské plochy na zemědělských 
podnících v ČR. Rostoucí poptávku po osivu Viriata 
a RGT Sacramenta však zaznamenáváme i z okolních 
států (Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska), pro 
které vyrábíme vyšší stupně. Osivařské firmy opětovně 
oceňují každoroční poptávku po osivu, které se vždy 
vyprodá. A jsme rádi, že na konci celého řetězce stojí 
i spokojený pěstitel.

 
Podívejme se trochu podrobněji, proč tomu tak je 

a na hlavní, někdy i společné přednosti těchto odrůd:

Výnosová špička
Naprosto nezpochybnitelný fakt, který lze dolo-

žit výsledky registračních zkoušek, poloprovozních 
pokusů, soutěží technologií. Nejvíce potěšeni jsme 
však výsledky a víceletou spokojeností pěstitelů. Prů-
kopníkem v tomto ohledu bylo Viriato. Nejprve bylo 
poptáváno pro osinatost na lokality v blízkosti lesů. 
Postupně se rozšířilo i na nejlepší pozemky podniků 

Obliba osinatých pšenic RAGT mezi pěstiteli každým rokem stoupá.

Změny v klimatu nahrávají dříve opomíjeným osinatkám

Odborný poradce firmy VP AGRO ing. Pavel  
Stehlík vyzpovídal šlechtitele RAGT Czech 
ing. Petra Lamla: 

Viriato se loni stalo 2. nejprodávanější odrůdou. 
Čekali jste takový úspěch?

Popravdě řečeno v roce 2013, kdy jsme uváděli 
Viriato na trh, nás to ani nenapadlo. Věděli jsme, že 
Viriato je výnosné, má i další zajímavé vlastnosti, jako 
např. při krátkém stéble velmi dobrou objemovou 
hmotnost zrna, nepoléhá. Ale v té době jsme hlavně 
chtěli mít osinatku. 

Proč zrovna osinatou odrůdu?
Spárkatá zvěř je v některých oblastech přemnože-

ná, způsobuje velké škody a osinaté pšenice jim moc 
„nešmakují“, jsou určitou ochranou před přemno-
ženou spárkatou zvěří. Pravda je, že v prvních letech 
i zemědělci měli zájem o Viriato především pro osina-
tost. Teprve výsledky v praxi je postupně přesvědčily 
o jeho dalších přednostech.

Jaké byste uvedl jeho hlavní přednosti?
Jsou to výborné výnosy, které zaznamenáváme 

z pokusů i od pěstitelů z různých výrobních oblastí. 
Dále má Viriato jednu výjimečnou vlastnost - a sice na-
plnit obilku, i když je v červnu sucho a vysoké teploty. 
Viriato je velmi stabilní v letech a místech. Stabilní jed-
nak ve výnosu, jednak v jakosti. Celá řada odrůd doká-
že vyjít v určitém roce, když jim to sedne, ale další rok 
zklamou. Viriato  naopak potvrzuje již několik let svou 
vysokou ekostabilitu.

Co to znamená ekostabilita?
Míním tím stabilitu v různých prostředích i v rozdíl-

ných ročnících.

Zpočátku bylo opravdu využíváno kvůli osinatosti. 
Pak na horší pozemky, protože někteří agronomové 
tím nahrazovali Panonii NS. Postupně krok za krokem 
Viriato přesvědčovalo o svých výnosových schopnos-
tech a v loňském roce je již v praxi oseto na 50 000 
ha. Viriato se pěstuje v podstatě po celé republice. 
Víme o podnicích, které pěstují Viriato na velké ploše. 
Jako příklad uvedu RS Přeskače na Znojemsku nebo 

na Hané je to Salix Morava Horní Moštěnice, even-
tuálně na okrese Louny Faunus Vidovle. Úplně jiné 
podmínky a plochy jsou na těchto podnicích přes 300  
hektarů.

Vraťme se ještě k výnosům Viriata v pokusech, 
můžete jeho výsledky připomenout?

Poprvé jsme Viriato umístili do pokusů v r. 2014 
a na všech lokalitách vyšlo vždy nad 100 % a jeho 
celkový průměr byl 110 %. Následující rok dosáhlo 
nejvyššího výnosu na píscích v Žabčicích, v Křepicích 
a bylo druhé v pokuse v Ořechově. Stejně tak i v poku-
se Ditany na Hané, kde dalo výnos 14,75 t/ha! V roce 
2016 na témže místě dosáhlo nejvyššího výnosu  
(12,96 t/ha), bylo první i v  technologii firmy Ditany 
v soutěži pěstebních technologií.

Je pro úspěšné pěstování Viriata důležitý termín 
setí a výsevek?

Viriato má velice rychlý vývoj na podzim i na jaře. 
Má střední odnoživost a při teplých podzimech narůs-
tá listová plocha, nikoliv počet odnoží. Produktivní od-
nože jsou ty podzimní. Proto doporučujeme výsevek 
v agrotechnickém termínu (v KVO 25. 9. – 10. 10., ŘVO 
20. 9. – 5. 10., BVO 15. 9. – 30. 9.), lépe v první polovině.). 
Příliš časné termíny setí mohou být rizikové z hledis-
ka nemožnosti insekticidního moření a výskytu viróz, 
eventuálně přerůstání odrůdy při teplém podzimu.

Každý rok je osiva Viriata nedostatek . Bude ho 
letos dost?

Věříme, že ano. Po dřívějších zkušenostech však 
pěstitelům doporučujeme si osivo objednat včas! Po-
dle dostupných informací se letos množí na 1 500 ha. 
Samozřejmě záleží i na tom, jaké budou letos výnosy.

     
Je Viriato úspěšné i v jiných zemích?

Samozřejmě. Je to na Slovensku i v Polsku. Tam 
ale pěstují obecně trochu jiné typy pšenic. Dobře se 
rozjíždí v Madarsku a dále v Srbsku a Chorvatsku. Zde 
se potvrzuje jeho výjimečná schopnost vyplnit obilku 
i ve stresovém dozrávání. 

Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO, spol. s r.o.

a je prokázáno, že vychází ke spokojenosti i na těch 
nejhorších polích. Obě osinatky ukazují dlouhodobě 
svoji univerzálnost. A navíc RGT Sacramento je nejvý-
nosnější pšenice, kterou lze v ČR koupit.

Stabilní potravinářská kvalita
Tato přednost platí zejména v parametrech, které 

se hůř ovlivňují (objemová hmotnost a číslo pádu). 
Viriato má jakost A a vyniká výborným plněním zrna. 
Tuto vlastnost opakovaně prokazuje na lokalitách, kde 
je přísušek v závěru vegetace. RGT Sacramento je v ČR 
oficiálně registrovaná jako C - krmná odrůda. V krm-
né jakosti se ocitla díky nižšímu objemu pečiva, který 
způsobuje horší kynutí těsta. Ve výkupních ukazate-
lích vychází nejhůře jako B (N-látky a Zelenyho test) 
a opět stejně jako Viriato nemá problémy s naplněním 
obilky. V reálné praxi pěstitelé RGT Sacramenta dosa-
hují potravinářskou kvalitu.

Výborná odolnost poléhání
Je dána kratší délkou rostlin, ale i výraznou pevnos-

tí stébla. U Viriata používáme slogan „Drží jako hřebí-
ky!“, což je citace pěstitele. V registračních zkouškách 
bylo Viriato hodnoceno známkou 8,9 b., RGT Sacra-
mento 8,3 b. (max. je 9,0 b.). Z tohoto pohledu ape-
lujeme na pěstitele, aby úroveň morforegulace drželi 
na základní nebo maximálně střední úrovni.

Tolerance přísušku, rychlý jarní vývoj, rané  
dozrávání

Viriato i RGT Sacramento zaujmou velmi časným 

a rychlým jarním vývojem. Bohatý nárůst listové plo-
chy velmi rychle zakryje povrch pozemku, čímž eli-
minuje vysušování a výpar vody z půdy. Rychlý jarní 
vývoj zajišťuje maximální efektivitu využití zimní vlá-
hy. Ranost v metání a ve zralosti je geneticky daná. 
Zajímavá může být pro vyšší oblasti, osinatky RAGT 
mohou být předplodinou před řepku. I jako alterna-
tiva k pozdnějším odrůdám pro rozložení žní a brzkou 
sklizeň.

Široké sklizňové okno
Kombinace dvou faktorů – vysoké odolnosti po-

léhání a stabilní potravinářské kvality. Díky této vlast-
nosti jsou schopné dobře zvládat přeháňky a bouřky 
ve zralosti, které v průběhu žní pravidelně přichází. 
Tyto mají minimální vliv na výnos a potravinářskou 
kvalitu. 

Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO, spol. s r.o.

Jednou z nejpěstovanějších pšenic u nás je 
RGT Sacramento. Tato osinatá odrůda byla regis-
trována v České republice 5. dubna 2017 a zájem 
o její pěstování rok od roku narůstá.

V roce registrace jsme vyrobili celkem 211 tun osiva, 
v roce 2018 1 125 t a v roce 2019 již 1 895 tun certifiko-
vaného osiva. Důvodem pro její rozšíření jsou vysoké 
výnosy a jejich stabilita v různých podmínkách, dobrý 
zdravotní stav, stabilní jakostní parametry a v důsledku 
těchto vlastností výborná ekonomika pěstování. Roze-
bereme si nyní jednotlivá tvrzení  bod po bodu.

Výnos
Již v průběhu registrace, to jsou roky 2014-2016, do-

minovala tato odrůda ve státních zkouškách ÚKZÚZ. 
Dosáhla výnosu ve variantě bez ošetření 10,68 t/ha 
a ve variantě s fungicidy a regulátoru růstu dokonce 
11,99 tuny z hektaru. Žádná jiná odrůda zatím nikdy tak 
vysoké úrody v průměru tří let nikdy nedosáhla. Odrů-
da byla zařazena následně do zkoušek pro doporučo-
vání odrůd, kde je současně kontrolní odrůdou.

Svůj  výnosový potenciál potvrzuje i zde a např. 
v loňském roce ve všech výrobních oblastech vysoko 
překonávala 100 %.

Při volbě odrůdy není důležitá jenom maximál-
ní úroda ve výborných podmínkách, ale především 
výnosová stabilita odrůdy při měnících se podmín-
kách pěstování, lokalit a hlavně ročníků. Např. v po-
kusech SDO bylo vyhodnoceno 23 pokusných míst  
a RGT Sacramento z výjimkou 1 lokality vždy překo-
nalo 100% hranici. Ještě lépe je ekostabilita vidět  
na výsledcích pokusů na Ditaně.

Kromě těchto maloparcelkových oficiálních poku-
sů zařazujeme RGT Sacramento od roku 2016 do tzv. 
poloprovozních pokusů. V relativních hodnotách 
dosáhlo RGT Sacramento průměr za 4 roky 111,5 % 
na průměry pokusů, což je excelentní výsledek a do-
kazuje tak, že se jedná o nejvýnosnější odrůdu pěsto-
vanou v České republice.    

Pokus je pokus a důležité jsou výsledky v pra-
xi, na velkých polích. Samozřejmě, že výnos vždy 
musíme posuzovat podle místních podmínek a tak 
zatímco 10 tun v Bohuňovicích na Olomoucku je 
již standartní úroda, byla spokojenost i s 5 tunami 
v Pohořelicích, kde řádilo nejen počasí, ale i hraboši. 

RGT Sacramento dokáže vegetovat i v mír-
ných zimách jako byla ta letošní. Nástup do jara  
má velmi rychlý. Porosty příliš nepřehušťuje ani  
při časných výsevech a proto doporučujeme spíš  
ranější výsevy.

Zdravotní stav
Odolnost ke rzím – pšeničné, plevové i travní – je 

na velmi vysoké úrovni. Dá se říct, že téměř absolutní. 
K padlí travnímu je odolnost pouze střední, nicméně 
tohle platí pro všechny intenzivní odrůdy. Odolnost 
k fuzáriím včetně schopnosti neakumulovat mykoto-
xiny dobrá. Proti listovým braničnatkám není odolná 
žádná odrůda, takže se známkou 5,0 je RGT Sacramen-
to na střední odolnosti a fungicidní ochrana se určitě 
vyplatí. 

Zbývá se ještě zmínit o odolnosti k poléhání - a ta 
je jedna z nejlepších. Navíc RGT Sacramento dobře 
snáší i pěstování po obilnině.

Jakost
RGT Sacramento je registrována s jakostí C. Ale již 

jen to, že v Německu má oficiální jakost B  naznačuje, 
že to s tou jakostí je trochu jinak. Prvně musíme říct, že 
RGT Sacramento zkoušíme v krmných testech na ku-
řatech a chceme mít argumenty pro krmnou jakost. 
Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jsou ně-
které jakostní parametry, velmi důležité při realizaci 
sklizně, které ovšem nemají žádný vliv na krmnou 
jakost a jsou významné pro mlynáře. Je to objemová 
hmotnost zrna. Toto je znak ve kterém RGT Sacramen-
to poráží i mnohá „áčka“. Podobně je to i se stabilitou  
čísla poklesu. Zde nemá RGT Sacramento žádný pro-
blém a drží pádovku i v případě vlhkých žní. Další pa-
rametry - obsah NL a sediment je již otázkou hnojení. 
Při upřednostnění hnojení na produkci získáte vysoký 
výnos s nižším obsahem NL a tím pádem produkci se 
slušnou krmnou jakostí, naopak při preferenci tzv. kva-
litativního hnojení bez problémů docílíte potravinář-
skou jakost v A třídě. Celkovou dávku hnojení N je pak 
třeba upravovat podle očekávaného výnosu. 

Sečteno a podtrženo: RGT Sacramento je dobrou 
volbou do všech podmínek. 

Ing. Petr Laml a Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO, spol. s r.o.

Tabulka: RGT Sacramento v pokusech firmy Ditana, 
lokalita Velká Bystřice (okres Olomouc)

rok celkový počet 
odrůd

ošetřená 
varianta

neošetřená 
varianta

2016 44 1. místo 4. místo

2017 44 9. místo 1. místo

2018 46 1. místo 2. místo

2019 47 1. místo 1. místo


