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PŠENICE OZIMÁ – PŘEHLED AGROTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ

PŠENICE
Každý z nás rád zkouší nové věci, ale velký důraz tak jako tak dává na ty osvědčené a fungující.
Nabídka ozimých pšenic převyšuje poptávku a vybrat několik málo odrůd do svého osevního
postupu je opravdu velmi těžká a hlavně zodpovědná práce. Chybná volba může mít zásadní
vliv na konečný výsledek.
U nás najdete úspěšné a osvědčené odrůdy ze šlechtění RAGT. Hvězdou je nejen RGT Reform,
úspěšné jsou i naše osinaté odrůdy. Viriato je nejpěstovanější osinatka a RGT Sacramento
se pyšní titulem Nejvýnosnější pšenice v pokusech ÚKZÚZ. S odrůdou RGT Ponticus zase
měníme pohled na pšenice té nejvyšší kvality.
Není dobré usínat na vavřínech, je nutné hledat nové, co nejvhodnější a nejlepší materiály.
V loňském roce jsme představili odrůdu RGT Depot a v letošním roce se o vaši pozornost budou
prát novinky RGT Ritter a RGT Venezio. V brzké budoucnosti přineseme odrůdy jako je např.
RGT Specialist nebo RGT Borsalino.
Výčtem uvedených odrůd ozimých pšenic to celé nekončí. Náš tým sleduje a hlavně testuje
další nadějné uchazeče. Věříme, že vás osloví a najdete v nich vhodné kandidáty pro vaše pole.
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stabilita pádového čísla
NL
Odolnost chorobám

Vysvětlivky: 9 / • • • maximum, 1 / • minimum. Všechny informace jsou uvedeny na základě úředních odrůdových zkoušek a našich zkušeností, a proto by měly být doplněny o vlastní zkušenosti a znalosti místních podmínek.
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STABILNÍ VÝKON ZA KAŽDÉHO POČASÍ

RGT REFORM
Díky unikátní kombinaci vlastností je RGT Reform pšenicí, která je dlouhodobou jedničkou nejen
v ČR, ale i v Německu. Pro RGT REFORM je charakteristický vysoký výnos, stabilní A kvalita,
dobrá odolnost poléhání a mrazuvzdornost.
Má vynikající zdravotní stav od metání až po dozrávání; díky výborné odolnosti fuzáriím lze vysévat
po kukuřicích na zrno. Mimořádně cennou vlastností je špičková výkonnost i při pozdním setí.
Jedná se o stabilní pšenici a to napříč extrémy posledních ročníků.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

polopozdní až pozdní

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání

6

střední až nižší
velmi dobrá, i na jaře

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

výborná
48 g
hustotou porostu + HTZ
ne

střední až vysoká
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RGT REFORM

ROZHOVOR
ING. FRANTIŠEK TOMAN, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ZERAS RADOSTÍN
firma s titulem Zemědělec roku 2020 v Kraji Vysočina

RGT Reform je pšenice, kterou je možné pěstovat ve všech výrobních oblastech s výjimkou písčitých
a výsušných půd, kde rostliny nevyužijí plně svůj výnosový potenciál. Výnos tvoří hustotou porostu
s vysokou kompenzační schopností. Hnojení dusíkem doporučujeme přizpůsobit vysoké výkonnosti.

V roce 2020 jste poprvé zaseli RGT Reform na 50 ha. Co Vás k tomu vedlo?
Již několik roků sejeme pokusy s ozimou pšenicí od šlechtitelů RAGT a Saaten–Union. RGT Reform v těchto pokusech sice nikdy
neobsadil první příčku, ale když jsem si porovnal výsledky za poslední tři roky, tak jsem byl překvapen, protože pokaždé dosáhl
výnosu nad 10 t/ha. Konkrétně: 2018 – 10,2 t/ha (4. místo); 2019 – 10,05 t/ha (7. místo); 2020 – 10,09 t/ha (2. místo).
Takovou výnosovou stabilitu žádná jiná odrůda ve zkoušeném sortimentu v uplynulých ročnících neměla.
Jak se všeobecně rozhodujete při výběru odrůd?

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

HNOJENÍ DUSÍKEM

možnost setí po pšenici nebo
kukuřici na zrno
ano

Cílová hustota porostu

600 – 650 klasů/m

Potřeba morforegulace

střední
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SETÍ
Termín výsevu
Velmi raný výsevek

Odnožování (BBCH 21–25)

60 – 80 kg/ha

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

60 – 70 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

KVALITA
polovina září až konec října, vhodný
i na pozdní výsevy
–

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Pozdní výsevek

3,8 – 4,8 MKZ/ha
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Máme od RAGT odzkoušenou odrůdu Golem, která nám dlouhodobě poskytuje výborné výnosy. Proto se nebojím od stejného
šlechtitele zaset odrůdu, která u nás dobře vychází v pokusech. Pěstujeme prověřené a odzkoušené odrůdy do našich podmínek.
Hektarový výnos je základem úspěchu, proto jsme zvolili RGT Reform jako výnosnou pšenici do podniku ZERAS Radostín.

Číslo poklesu

355 sec.

Stabilita čísla poklesu

vysoká

Obsah NL

13,8 %

Zelenyho test
Objemová hmotnost

47 ml
782 g/l

RGT REFORM OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:
Při kontrole porostů odrůdy RGT Reform jsem se v průběhu více jak pěti let nesetkal s extrémním napadením žádnou
z houbových chorob. V oblastech s pravidelným výskytem chorob pat stébel, pravého stéblolamu nebo v případě setí
po kukuřici doporučuji aplikovat na počátku sloupkování chemickou ochranu. Listovým chorobám dokáže odrůda dobře
odolávat. V uplynulé sezóně roku 2020, kdy byl jejich nástup v důsledku suchého jara pozdější, jsem ve většině případů
doporučil vykonat fungicidní ošetření až v období kvetení.

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel

střední

Rez plevová

výborná

Padlí

výborná

Rez pšeničná

výborná

Braničnatky

výborná

Fuzária

výborná

DTR

střední
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RGT REFORM

POŘADÍ DLE VÝNOSU HLAVNÍCH ODRŮD V OKRESE PROSTĚJOV – RGT REFORM BODOVAL V SUCHÉM I MOKRÉM ROCE
Zdroj: Zetaspol s.r.o. a Okresní agrární komora Prostějov

Zatím žádné jiné pšenici se v novodobé historii v rámci Evropy nepodařilo dosáhnout takových pěstebních ploch
jako odrůdě RGT Reform. Nejvyšším důkazem kvality odrůdy a flexibility je obsazení prvního místa nejen jednou,
dvakrát, pětkrát, ale mnoho let po sobě.

Suchý rok 2018
pořadí

Při takovém rozsahu pěstebních ploch a let se RGT Reform setkal s různorodými pěstebními podmínkami, rozmary
počasí, ročníkově významnými infekčními chorobami, ale byl konfrontován i s rozličnými přístupy agronomů.
Jeho nejsilnější stránkou je kombinace velmi nadprůměrně hodnocených vlastností. Možná najdete mrazuvzdornější
nebo výnosnější nebo jakostnější pšenici, ale těžko se hledá podobná, která by byla adekvátně silná ve všech
parametrech.

odrůda

výnos (t/ha)

výměra (ha)

pořadí

odrůda

7,7

1 109

1.

RGT Reform

8,0

884

2.

Golem

7,5

175

2.

Rivero

7,9

222

3.

Julie

7,2

1 005

3.

Julie

7,8

887

4.

Patras

7,0

302

4.

RGT Ponticus

7,7

646

6,6

10 001

7,5

9 761

průměr všech odrůd

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RGT REFORM
ZVLÁDL ARKTICKÉ
MRAZY

STANDARDNÍ
PRŮBĚH ROKU

SILNÝ TLAK
RZI PLEVOVÉ

REZ PLEVOVÁ
A SUCHO

DUBNOVÉ MRAZY
A VÝSKYT FUZARIÓZ

ROK NÍZKÝCH
PÁDOVEK A HTZ

SUCHO
A REZ PŠENIČNÁ

SUCHO

SRÁŽKOVĚ
BOHATÝ ROK

Rok 2013 proběhl bez
výrazných výkyvů počasí
nebo abnormálního tlaku
chorob.

RGT Reform získává
německou registraci.
Německé RAGT zajišťuje
množení na 388 ha.

Nápor rzi plevové pokračuje,
přidává se sucho.

I po suchém roce 2015
množitelské plochy opět
skokově narůstají na
bezkonkurenčních 5 236 ha.

Pšenice během závěru
vegetace potrápilo počasí
a negativně ovlivnilo čísla
poklesu a HTZ.

Teplá zima, minimum srážek
a vedra už od dubna. To byl
rok 2018.

V ČR také nárůst ploch,
RGT Reform se u nás stává
dvojkou trhu.

Přesto ani tentokrát RGT
Reform nepřichází o pěstitele,
jeho plochy pořád rostou
a je jedničkou jak v SRN,
tak i u nás.

Jsou založeny první hektary
množení v SRN. RGT Reform
je v registračním řízení.
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RGT Reform uspěl
v dalším zkušebním roce.

Množitelské plochy skokově
narůstají na 3 217 ha a RGT
Reform se stává poprvé
jedničkou německého trhu.
V ČR první množení na 52 ha.

Abnormální jarní mrazy
přečkává v poklidu, protože
má typický pozdnější start.

výměra (ha)

RGT Reform

2012

Přicházejí únorové arktické
mrazy, které mnohé pšenice
nepřežily.

výnos (t/ha)

1.

průměr všech odrůd

Na základě rozsáhlých zkušeností lze potvrdit, že RGT Reform je fenomenální pšenice, která překonává všechny nástrahy.

Mokrý rok 2020

RGT Reform by mohl
vypadat lépe, ale sype a to je
nejdůležitější. Na RGT Reform
se dá prostě spolehnout,
proto plochy opět narůstají.

Sucho pokračuje, ale RGT
Reform překonal v Německu
množitelskými plochami
9 000 ha! Nejen tam,
ale i v České republice
je stále jedničkou na trhu.

Žně provázely časté
srážky. Hlavním limitujícím
kvalitativním faktorem
loňských žní byla objemová
hmotnost.
RGT Reform je jako
extrémně spolehlivá odrůda
nejpěstovanější pšenicí
Evropy.
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RGT REFORM
ROZHOVOR
Firma HORSCH je předním světovým výrobcem inovativních zemědělských
technologií a moderních řešení pro zpracování půdy, setí a ochranu rostlin.
Rodina Horsch působí v České republice na dvou farmách a jednou z nich
je firma AgroVation k.s., hospodařící v okolí obce Kněžmost u Mladé Boleslavi.
Vyzpovídali jsme pana Lukase Horsche, ředitele a jednatele společnosti.

Jaké odrůdy pšenice aktuálně pěstujete?
Vloni jsme seli RGT Reform na 520 ha, Genius na 200 ha
a Euclide na 220 ha. V letošním roce máme zaseté Asory
na 65 ha, Apostel na 30 ha a RGT Reform na 611 ha.
Plochu pšenice RGT Reform jsme oproti loňsku navýšili
o 100 ha, protože s ním máme velmi dobré zkušenosti.

Jaké jste měli vloni výnosy?
Pšenicí jsme oseli téměř 1000 ha a v průměru jsme sklízeli
8,2 t/ha. Ovšem výnos RGT Reform se pohyboval na úrovni
9,5–10 t/ha. Po kukuřici na zrno s výsevem 20. října dokonce
10,4 t/ha. Nezklamal ani na písčité půdě po výsevu začátkem
listopadu s výnosem 7,1 t/ha.

Sázíte tedy jednoznačně na RGT Reform – co stojí za tak
jednoznačnou oblibou?
RGT Reform u nás vychází velmi dobře v mnoha ohledech.
Je flexibilní v termínu výsevu, bez problémů zvládá i
pozdní výsevy po kukuřici na zrno nebo cukrovce, je velmi
zdravý, dosahuje stabilně velmi vysokých výnosů a má
bezproblémovou A kvalitu.

Co je pro vás kromě výnosu ještě důležité?
Naším velkým tématem je zdravotní stav. Tento rok jsme
potřebovali oset 300 ha po kukuřici a protože RGT Reform
nemá problémy s fuzáriemi a následně kumulací DON, byl
jednoznačnou volbou. Celkově je RGT Reform velmi zdravý,
žádným problémem není ani rez plevová a braničnatky.
Fungicidní ochrana není nijak komplikovaná, stavím ji hlavně
na azolových přípravcích.

12

Jaký doporučujete výsevek a termín setí?
Výsevek v podstatě moc neřešíme. Standardně sejeme
v září minimálně 200 zrn/m2, v polovině října 250 zrn/m2
až 300 zrn/m2 na konci října. Dalo by se říct, že každý týden
přidáváme 20 zrn/m2. Výsevek pod 200 zrn/m2
moc nedoporučuji, je to už příliš velké riziko.
Termín výsevu není důležitý, protože RGT Reform je podle
našich zkušeností opravdu flexibilní.
Sledujete počet plodných odnoží?
Není to důležitý ukazatel, ale 550–600 klasů/m2 už považuji
za poměrně hustý porost. Ale u Reforma je to celkem jedno,
protože je to kompenzační typ odrůdy.

Co RGT Reform a poléhání?
RGT Reform není odrůdou s výraznější náchylností k poléhání.
Vloni v dubnu bylo ještě velké sucho, tak jsem byl opatrný
a aplikovali jsme jen 0,2 l Moddusu/ha. Další průběh vegetace
byl ale mokrý a RGT Reform prolehl, ale nemělo to vliv na
kvalitu nebo výnos.
Co na závěr ještě dodat?
Všechny pšenice si nejprve testujeme ve vlastních pokusech.
Zkoušeli jsme například i hybridní pšenice. Ale ty bez vody
nefungují. Dělejte raději Reforma než hybridy. Bez diskuze.
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A

JEDNODUŠE GENIÁLNÍ!

VIRIATO
Viriato je nejpěstovanější osinatkou a celkově třetí nejprodávanější pšenicí v ČR.
Tuto velkou oblibu si zasloužilo nejen díky vysoké toleranci suchu, kdy obilku dokáže nalít,
i když je v červnu sucho a horko, ale i díky spolehlivému výnosu, odolnosti poléhání (gen
zakrslosti Rht 1) a vysoké potravinářské A kvalitě.
Viriato je raná, krátká pšenice, která dosahuje vynikajících výnosů i při intenzivním
pěstování v nejúrodnějších oblastech. Má široké sklizňové okno.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

raná

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání

14

nízká (81 cm)
velmi dobrá

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

velmi dobrá
47 g
hustotou porostu + HTZ
ano

velmi vysoká
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RGT VIRIATO – LÉTA PRAXE A ÚSPĚCHŮ

VIRIATO

2020
pěstitel / okres

Viriato je dobře odnoživá odrůda s velmi dobrou mrazuvzdorností a výborným zdravotním stavem,
zejména listové plochy. Výnos tvoří kombinací hustoty porostu a HTZ. Vzhledem ke své ranosti
je vhodnou předplodinou pro ozimou řepku. Snáší setí na horších půdách, po obilnině,
ale nedoporučujeme výsev po kukuřici na zrno. Výsev je vhodnější v první polovině agrotechnické
lhůty, s výsevkem maximálně do 3,8 MKZ/ha.
Díky genu zakrslosti není potřeba zkracovat stéblo. Je lepší se zaměřit na správnou hustotu porostu
a na podporu odnožování.

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

Odnožování (BBCH 21–25)

50 – 70 kg/ha

ne

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

700 – 750 klasů/m2

Potřeba morforegulace

nízká (gen zakrslosti Rht 1)

SETÍ
Termín výsevu

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

50– 60 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

Číslo poklesu

329 sec.

Velmi raný výsevek

2,0 – 2,5 MKZ/ha

Stabilita čísla poklesu

střední

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Obsah NL

13,8 %

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Zelenyho test

Pozdní výsevek

–

Objemová hmotnost

ZD Unčovice
/ Olomouc

8,7–10,4

pěstitel / okres

výnos
(t/ha)

2018
pěstitel / okres

výnos
(t/ha)

2017

výnos
(t/ha)

pěstitel / okres

P. Dvořák, Nahořany
/ Náchod

8,2

ZEMO Bohaté
Málkovice / Vyškov

8,3

ZD Bohuňovice
/ Olomouc

9,7

Hesako s.r.o.
/ Opava

9,6

Agro–družstvo
Morava / Přerov

8,2

Agro Jesenice
/ Praha – západ

9,1
9,8

Bonagro Blažovice
/ Brno – venkov

7,8–9,3

Ramš s.r.o. Sosnová
/ Česká Lípa

8,9

ZD Haňovice
/ Olomouc

9,5

ZOD Hlavnice
/ Opava

Nový Dvůr
/ Uherské Hradiště

8,8–9,1

ZD Výčapy
/ Třebíč

8,2

Topagra Topolná
/ Uherské Hradiště

7,3

Lovčická zemědělská
a.s. / Hradec Králové

10,5

9,7

Agria Drásov
/ Brno – venkov

8,4

ZD Bohuňovice
/ Olomouc

8,5

6,7

p. Kondziolka,
Petrovice / Karviná

9,0

6,6

Lukra Lubenec
/ Louny

ZP Moravan,
Kostelec u Holešova
/ Kroměříž

8,0

RGT VIRIATO OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:

47 ml
790 g/l

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel

střední

Rez plevová

výborná
výborná

Padlí

nižší

Rez pšeničná

Braničnatky

nižší

Fuzária

DTR
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2019

Jednou z výhod této odrůdy, pro které je pěstiteli žádána, je kromě nízkého rizika poškození zvěří velmi dobrá odolnost
vůči poléhání a to i v případě intenzivních srážek. Pěstitelům doporučuji zaměřit se na ochranu listového aparátu a klasů
proti houbovým chorobám. Poslední dva roky se suchým jarem zvládly plochy oseté odrůdou Viriato na výbornou.

KVALITA
polovina září až konec října

7,7

ZS Komorno
/ Plzeň – jih

ne po kukuřici na zrno

Cílová hustota porostu

Hesako s.r.o.
/ Opava

Ramš s.r.o. Sosnová
/ Česká Lípa

HNOJENÍ DUSÍKEM

výnos
(t/ha)

střední

střední
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E

NEJPĚSTOVANĚJŠÍ E PŠENICE V NĚMECKU

RGT PONTICUS
Mezi nejprodávanější pšenice patří elitní RGT Ponticus, který je v České republice druhou
nejpěstovanější E odrůdou a v Německu po mnoho let obsazuje v elitních odrůdách první místo.
Za mimořádným rozšířením stojí vysoký výnos, odolnost k poléhání, mrazuvzdornost a vynikající
E kvalita se stabilním číslem poklesu a velmi vysokým obsahem dusíkatých látek.
Navíc jsou jeho dalšími devizami vynikající zdravotní stav a vysoká tolerance suchu. RGT Ponticus
nemá žádnou slabinu.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

E

Ranost

polopozdní

Mrazuvzdornost
HTZ

Výška rostlin

střední

Výnos tvoří

Odnožovací schopnost

střední

Osinatost

Odolnost poléhání

18

výborná
46 g
hustotou porostu + HTZ
ne

velmi vysoká
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RGT PONTICUS – TO JSOU NÍZKÉ ROSTLINY ODOLNÉ POLÉHÁNÍ

RGT PONTICUS

Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2020, Bundessortenamt, SRN, výběr elitních odrůd pěstovaných zároveň v ČR
7

výška rostlin

náchylnost k poléhání

6

RGT Ponticus patří mezi kompenzační odrůdy. Výnos tvoří kombinací hustoty porostu a vysoké
HTZ. Dobře zvládá pozdní výsevy a setí po horší předplodině. Spolehlivost výnosu, agrotechnických
vlastností a elitní kvality předurčuje odrůdu k pěstování na velkých plochách. Díky genu zakrslosti
Rht 2 stéblo příliš nereaguje na regulátory růstu. Dominantní vliv má totiž v tomto případě
genetický základ.

5
4
3
2
1

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (BBCH 21–25)

50 – 70 kg/ha

ano

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

650 – 700 klasů/m2

Potřeba morforegulace

nízká, gen zakrslosti Rht 2

SETÍ

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

50 – 60 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

KVALITA
polovina září až konec října,
vhodný i na pozdní výsevy

Velmi raný výsevek

2,0 – 2,5 MKZ/ha

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Pozdní výsevek

3,8 – 4,2 MKZ/ha

20

RGT PONTICUS

bez zvláštních požadavků

Cílová hustota porostu

Termín výsevu

0

Číslo poklesu

386 sec.

Stabilita čísla poklesu

vysoká

Obsah NL

14,6 %

Zelenyho test
Objemová hmotnost

52 ml
785 g/l

Barranco

Moschus

Gourmet

LG Magirus

Bernstein

KWS Eternity

Expo

Genius

Akteur

Viki

RGT PONTICUS OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:
Na těžkých půdách a při vysokých srážkách, které se vyskytly v závěru uplynulého roku, bych doporučil porosty zjara
ošetřit proti chorobám pat stébel. Pro ochranu proti listovým chorobám postačí fungicidy s průměrnou účinností,
ale pěstitelé by neměli vynechat ošetření praporcového listu a klasu na zajištění nízkého obsahu mykotoxinů v zrnu
v důsledku možného výskytu fuzárií. Ideální kombinací účinných látek pro toto ošetření je Revysol® v tank–mixu
s metconazolem.

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel
Padlí
Braničnatky
DTR

střední

Rez plevová

výborná

výborná

Rez pšeničná

výborná

střední

Fuzária

střední

výborná
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RGT PONTICUS
ROZHOVOR
Rodinný podnik, který vlastní ing. Radek Němeček, Ph.D., hospodaří v okresech Jičín
a Hradec Králové. Intenzivně obdělává výměru téměř 480 ha orné půdy v řepařské
výrobní oblasti na středně těžkých hnědozemních půdách. V rostlinné výrobě
se specializují na pěstování cukrovky, potravinářské pšenice, řepky a máku.

Na jaké ploše pěstujete ozimou pšenici?
Výměra ozimé pšenice je 150 ha. Vzhledem k tomu, že se velký
podíl porostů zakládá v druhé polovině agrotechnického
termínu, až po sklizni cukrovky, meziročně kolísá. Vzhledem
k mokrému podzimu roku 2020 je letos ozimou pšenicí
oseto 95 ha.

Proč jste si vybral RGT Ponticus?
Odrůda RGT Ponticus je tolerantní k termínu setí a dobře snáší
i velmi pozdní setí bez rizika vymrzání. U této odrůdy si cením
hlavně vynikající zdravotní stav a i při vysoké intenzitě hnojení
excelentní odolnost polehání. Porost je nízký, kompaktní
a vyrovnaný a zejména po vymetání „potěší oko“.

Kolik odrůd pšenice pěstujete?
Kromě několika novinek „na zkoušku“, osévám již druhým
rokem veškerou výměru odrůdou RGT Ponticus. Po sklizni
tak mohu nabídnout jednotnou partii zboží v potravinářské
kvalitě.

A co říkáte na zdravotní stav?
Má vysokou odolnost k padlí a rzím. Hlídám si výskyt DTR a
braničnatek. S ohledem na průběh počasí v daném ročníku si
mohu dovolit fungicidní ošetření zredukovat, případně použít
levnější přípravky.
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Jak se dokáže vyrovnat s přísušky nebo s loňským mokrým
rokem?
Podle mě odrůda lépe snáší suché ročníky nežli vlhčí průběh
počasí.
Jak řešíte morforegulaci?
Vzhledem k tomu, že pšenici vysévám hlavně po máku a řepce
a porosty jsou na jaře husté, používám jak CCC v dávce 1 l/ha,
tak trinexapac-ethyl na hladině 0,4 l/ha. Po cukrovce u slabších
porostů je dávkování poloviční.
Má RGT Ponticus nějaká negativa?
U odrůdy Ponticus nelze počítat s top výnosem, ale rozhodně
je nad průměrem odrůd. Její přidaná hodnota spočívá

v možnosti úspory nákladů s jistotou vysoké kvality sklizeného
zrna s dobrým tržním zhodnocením.
V jaké kvalitě RGT Ponticus vychází a který kvalitativní parametr
má nejsilnější?
Vysoké N–látky nad 14 % jsou u této odrůdy samozřejmostí,
ale nejdůležitější pro mě je vysoká objemová hmotnost,
stabilně okolo 780 – 790 g/l, kterou si odrůda dokáže udržet
v průběhu celých žní.
A jak si stojí výnosově?
V suchém roce 2019 byl výnos 9,6 t/ha. V roce 2020 po příznivé
zimě ale vlhčím ročníku jsme dosáhli výnosu 8,4 t/ha.
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B/C
RGT SACRAMENTO
ZASYPE VAŠE SKLADY

Nejvýraznější vlastností pšenice RGT Sacramento je mimořádně vysoký výnos. Poloraná osinatka
RGT Sacramento ukončila české registrační zkoušky s historicky nejvyšším výnosem v průměru
všech oblastí a variant. Vykazuje nejnižší kumulaci DON mezi krmnými pšenicemi.
V Soutěži technologií v Kroměříži 2018 obsadila první místo v dosaženém výnosu i v ekonomickém
hodnocení. Opakovaně za různých ročníkových podmínek vítězí v pokusech firmy Ditana.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

B/C

Ranost

poloraná

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání

24

střední až nižší (87 cm)
velmi dobrá

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

průměrná
43 g
hustotou porostu + HTZ
ano

velmi vysoká
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RGT SACRAMENTO – OBSAH DON (mg/kg)

RGT SACRAMENTO

Testy po kukuřici. Zdroj: ÚKZÚZ, SDO 2016–19, sortiment C odrůd
RGT Sacramento

Rostliny jsou krátké s velmi vysokou odolností k poléhání. Výnos tvoří počtem zrn v klase a hustotou
porostu. Možné je setí po obilnině, díky výborné odolnosti klasovým fuzáriím i po zrnové kukuřici.
Na podzim a na jaře vyniká rychlým vývojem, má velmi krátké období vegetačního klidu.

Collector
Hyking
Frisky

Vysoce hodnocenou má také odolnost ke rzím – dle VÚRV se jedná o kombinovanou rezistenci
ke všem rzím, které se vyskytují na pšenici (tzv. „triple rust resistance“). Díky genu zakrslosti Rht 1
stéblo nereaguje na vyšší dávky morforegulátorů.

LG Mocca
Vanessa
Chevignon
Johnson

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

HNOJENÍ DUSÍKEM
bez zvláštních požadavků

Odnožování (BBCH 21–25)

50 – 70 kg/ha

ne

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

Cílová hustota porostu

700 – 750 klasů/m2

Potřeba morforegulace

nízká, gen zakrslosti Rht 1

SETÍ
Termín výsevu
Velmi raný výsevek

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

50 – 60 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

polovina září až konec října
–

Číslo poklesu

388 sec.

Stabilita čísla poklesu

střední
13,5 %

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Obsah NL

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Zelenyho test

Pozdní výsevek

3,8 – 4,2 MKZ/ha

Objemová hmotnost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RGT SACRAMENTO OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:
Kořeny této odrůdy bývají vždy velmi silné a dobře vyvinuté a rostliny mají obvykle na jaře dostatečný počet odnoží.
V případě vhodných podmínek pro rozvoj padlí travního je nutné porost ochránit. Ostatní listové choroby nejsou
problematické. Fungicidní ochranu doporučuji zejména do klasu. Ideální kombinací účinných látek pro toto ošetření
je Revysol® v tank–mixu s metconazolem.

KVALITA

Časný výsevek
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0

36 ml
789 g/l

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel
Padlí

střední
nižší

Braničnatky

střední

DTR

střední

Rez plevová

výborná

Rez pšeničná

výborná

Fuzária

výborná (nízká kumulace DON)
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A

OBR MEZI GOLIÁŠI

RGT DEPOT
RGT Depot je loňskou novinkou z německého šlechtění.
Jedná se o klasový, silně kompenzační typ pšenice, s vysokým počtem zrn v klase a vysokou HTZ.
Právě tím je unikátní a takových pšenic je na trhu málo. Velmi vysoký výnos, tolerance přísušku
a nepříznivým podmínkám, velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost poléhání z něj dělají nadějnou
novinku pro český trh.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

polopozdní až pozdní

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání

28

střední
střední až nižší

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

výborná
50 g
vysokým počtem zrn v klase + HTZ
ne

vysoká
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RGT DEPOT

TVORBA VÝNOSU
Zdroj: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

RGT Depot doporučujeme pěstovat ve všech výrobních oblastech, vyniká zejména v KVO, ŘVO a OVO.

odrůda

Velkým pozitivem při současném tlaku na snižování použití pesticidů je vynikající zdravotní stav,
zejména při napadení padlím a rzemi. Jako klasová odrůda vytváří méně pozdních odnoží a neplýtvá
tak živinami a vodou.

Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

možnost setí po pšenici

Odnožování (BBCH 21–25)

60 – 80 kg/ha

ano

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

600 – 650 klasů/m2

Potřeba morforegulace

nízká až střední

SETÍ

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

60 – 70 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

•

• • •

• • •

RGT Ponticus

• •

• •

• •

RGT Reform

• • •

• •

• •

RGT Aktion

• • •

•

•

polovina září až konec října,
vhodný i na pozdní výsevy
2,0 – 2,5 MKZ/ha

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Pozdní výsevek

3,8 – 4,2 MKZ/ha

Číslo poklesu

322 sec.

Stabilita čísla poklesu

střední

Obsah NL

13,5 %

Zelenyho test
Objemová hmotnost

RGT DEPOT OČIMA ROSTLINOLÉKAŘE RNDR. ALEŠE KUTHANA, CSC.:
S novou odrůdou na našem trhu mám zatím méně zkušeností. Z několika málo ploch, na kterých jsem hodnotil
výskyt houbových chorob, jsem nezaznamenal žádný výskyt padlí ani rzí. Pro chemickou ochranu se zaměřením
na braničnatky a choroby klasů lze použít běžně používané fungicidy.

KVALITA

Velmi raný výsevek
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počet zrn/klas

HNOJENÍ DUSÍKEM

Cílová hustota porostu

Termín výsevu

HTS (g)

RGT Depot

Hodí se na setí po obilnině a na pozdní výsevy.

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ

počet plodných stébel/m2

45 ml
757 g/l

ODOLNOST K CHOROBÁM
Choroby pat stébel

střední

Rez plevová

výborná

Padlí

výborná

Rez pšeničná

výborná

Braničnatky

výborná

Fuzária

DTR

nižší

nižší
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A

ČTYŘI JISTOTY AGRONOMA

RGT AKTION

AGROTECHNICKÁ DOPORUČENÍ
Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

SETÍ
možnost setí po pšenici
ano

Cílová hustota porostu

700 – 750 klasů/m2

Potřeba morforegulace

střední

Termín výsevu

polovina září až konec října,
vhodný i na pozdní výsevy

Velmi raný výsevek

2,0 – 2,5 MKZ/ha

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Střední výsevek

3,0 – 3,7 MKZ/ha

Pozdní výsevek

3,7 – 4,7 MKZ/ha

Polopozdní až pozdní odrůda je díky genu Pch1 odolná proti napadení stéblolamem a proto lze
použít po obilnině nebo na pozdnější výsevy. Má vynikající odolnost vůči rzem. Vytváří bohatý
kořenový systém, velmi dobře odnožuje. Chladové testy VÚRV potvrdily vynikající mrazuvzdornost.
RGT Aktion nabízí vysoký výnos při vynikající potravinářské kvalitě A, kdy vysoký obsah NL, vysoké
a stabilní číslo poklesu a Zelenyho test dávají jistotu kvalitní sklizně.

HNOJENÍ DUSÍKEM

Na základě pozitivních zkušeností z praxe lze RGT Aktion doporučit pro pěstování v ekologickém
zemědělství.

Kvalita

A

Ranost

polopozdní až pozdní

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání

Odnožování (BBCH 21–25)

60 – 80 kg/ha

Choroby pat stébel

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

Padlí

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

střední
velmi dobrá
střední

Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

vynikající
42 g
hustotou porostu + počtem zrn
ne

60 – 70 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha

KVALITA
Číslo poklesu

287 sec.

Stabilita čísla poklesu

střední

Obsah NL

13,9 %

Zelenyho test
Objemová hmotnost
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ODOLNOST K CHOROBÁM

Braničnatky
DTR

výborná
střední
výborná
střední

Rez plevová

výborná

Rez pšeničná

výborná

Fuzária

střední

48 ml
757 g/l
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A

NEJRANĚJŠÍ POTRAVINÁŘSKÁ PŠENICE

BODYČEK

GOLEM VE VŠECH PARAMETRECH

A

GOLEM

Polopozdní, klasová, velmi výnosná pšenice s výbornou kompenzační schopností –
to je Golem. Vyniká univerzálností, meziročníkovou spolehlivostí, nemá specifické
požadavky a je tak vhodnou odrůdou pro agronomy, kteří nechtějí řešit odrůdové
zvláštnosti. Má vysokou mrazuvzdornost a velmi dobrou kvalitu A s výbornou
objemovou hmotností a číslem poklesu.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

polopozdní

Výška rostlin

střední

Odnožovací schopnost

střední

Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost

Požadavky na předplodinu

Bodyček je extra raná, výborně odnoživá odrůda s A kvalitou. Má výbornou mrazuvzdornost.
Veškerá ošetření je nutné udělat včas vhledem k výjimečné ranosti. Doporučujeme pěstovat
při vyšších dávkách morforegulátorů, na které velmi dobře reaguje.

možnost setí po pšenici

Pozdní setí

ne

Potřeba morforegulace

Kvalita

A

Ranost

extra raná

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost
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střední
velmi dobrá

Požadavky na předplodinu
Pozdní setí
Potřeba morforegulace

možnost setí po pšenici
ne
vysoká

RGT Rebell je velmi výnosná odrůda se stabilní A kvalitou. Jedná se
o polopozdní, velmi líbivou klasovou odrůdu. RGT Rebell vyniká velmi
dobrou odolností vůči chorobám pat stébel (gen Pch1) a je tak ideální volbou
na setí po obilnině. Je vhodný i na pozdní výsevy po kukuřici na zrno.

ne

Pozdní setí
Potřeba morforegulace

možnost setí po pšenici a kukuřici
ano
střední

43 g
počtem zrn v klase + HTZ
ne

Kvalita

A

Ranost

polopozdní

Výška rostlin

střední

Odnožovací schopnost

střední

Mrazuvzdornost
Požadavky na předplodinu

velmi dobrá

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost poléhání

výborná

hustotou porostu + HTZ

Osinatost

A

RGT REBELL

nižší

41 g

Výnos tvoří

střední

SPECIALISTA PO OBILNINĚ

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

HTZ

střední až vysoká

HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

velmi dobrá
průměrná
40 g
vysokým počtem zrn v klase
ne
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B

NEJVÝNOSNĚJŠÍ RANÁ PŠENICE

RGT CESARIO – SDO PŠENICE – RANÝ SORTIMENT 2020
110

neošetřená varianta

ošetřená varianta

105

RGT CESARIO

100
95
90
85

RGT Cesario je jedna z nejvýnosnějších raných pšenic v sortimentu. Dalším argumentem pro výsev
by měl být bezkonkurenčně nejlepší zdravotní stav listu i klasu. K pozitivům dál patří velmi dobrá
mrazuvzdornost a výborná odolnost poléhání. Svoje přednosti nejlépe uplatní na dobrých půdách.

80

RGT CESARIO

Gaudio

Balitus

Julie

Pirueta

Sally

Dagmar

Bohemia

Steffi

Elly

Megan

Výnos tvoří vysokým počtem klasů při nižší HTZ.

SETÍ
AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

Termín výsevu

Kvalita

B

Ranost

raná

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

36

Požadavky na předplodinu
Chlortoluron–tolerance

možnost setí po pšenici
ano

nízká (82 cm)

Cílová hustota porostu

750 – 800 klasů/m2

velmi dobrá

Potřeba morforegulace

střední

vysoká
velmi dobrá
37 g
hustotou porostu
ne

ODOLNOST K CHOROBÁM
polovina září až konec října

Choroby pat stébel

velmi dobrá

Velmi raný výsevek

2,0 – 2,5 MKZ/ha

Padlí – list

výborná

Časný výsevek

2,5 – 3,0 MKZ/ha

Braničnatky

výborná

Střední výsevek

3,0 – 3,8 MKZ/ha

Komplex list. skvrnitostí

Pozdní výsevek

–

Rez pšeničná

HNOJENÍ DUSÍKEM

Fuzária

Odnožování (BBCH 21–25)

60 – 80 kg/ha

Sloupkování (BBCH 31–32)

50 – 70 kg/ha

Kvalitativní přihnojení
(BBCH 37–51)

Rez plevová

střední
výborná
velmi dobrá
střední

50 – 60 kg/ha, při očekávání
vysokého výnosu až 100 kg/ha
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A

DŮLEŽITÉ JE VYHRÁT!

MATCHBALL

C

KRMNÁ PŠENICE S MEDVĚDÍ SILOU!

GRIZZLY

Skupinu odrůd s A kvalitou doplňuje polopozdní až pozdní Matchball. Rostliny jsou nižší až středně vysoké,
velmi dobře odnožují. Dobře snáší pozdní setí. Výborně přezimuje a vyniká dobrým zdravotním stavem listu,
zejména odolností ke rzím. Doporučujeme vysokou úroveň výživy, nepodcenit morforegulaci a fungicidní
ochranu zaměřit zejména do klasu.

Praxí prověřená krmná pšenice s velkým zrnem, velmi vysokým obsahem škrobu (69,1 %) a nižším
obsahem dusíkatých látek. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnoživé, středně odolné vymrznutí
a mají velmi dobrou odolnost plísni sněžné (8,2 bodu). Je tolerantní k intenzitě pěstování, snáší pozdní
výsev a setí po obilnině. Velmi dobře vychází i v suchých podmínkách.

Výnosem stále patří mezi nejvýkonnější pšenice.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kvalita

A

Ranost

polopozdní až pozdní

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost
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střední až nižší
velmi dobrá
střední
velmi dobrá
41 g
hustotou porostu
ne

Požadavky na předplodinu
Pozdní setí
Potřeba morforegulace

bez zvláštních požadavků

Kvalita

C

ano

Ranost

polopozdní

vysoká

Výška rostlin

střední

Odnožovací schopnost

střední

Odolnost poléhání

vysoká

Mrazuvzdornost

Pozdní setí
Potřeba morforegulace

možnost setí po pšenici a kukuřici
ano
střední

dobrá

HTZ

49 g

Výnos tvoří

HTZ

Osinatost

Požadavky na předplodinu

ne
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A

NEJZDRAVĚJŠÍ NĚMECKÉ ÁČKO

RGT RITTER

KARNEVAL HOJNOSTI

A

RGT VENEZIO

V sortimentu osinatých pšenic pro vás letos chystáme novou poloranou odrůdu
RGT Venezio. Pochází z křížení odrůd RGT Sacramento a Nirvana. Vyniká vysokou HTZ
a výbornou pekařskou kvalitou A – zejména má vysoký obsah bílkovin. Má velmi dobrý
zdravotní stav, obzvlášť vysoce je oceňována odolnost rzi pšeničné a plevové.
Je chlortoluron–tolerantní. Má velmi dobrou odolnost vyzimování a odolnost poléhání.

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

poloraná

Výška rostlin

střední až nižší

Odnožovací schopnost

střední až nižší

Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost

RGT Ritter je absolutní novinka, máme založeny první množitelské plochy. Registraci získal v Německu v roce
2020. Jedná se o polopozdní klasovou pšenici s A kvalitou s vysokou stabilitou čísla poklesu.

Požadavky na předplodinu

Dosahuje velmi vysokého výnosu a od ostatních pšenic se liší špičkovým zdravotním stavem, nejlepším v
celém sortimentu registrovaných A odrůd. Má odolnost ke rzi pšeničné (gen Lr24 a 37). Mrazuvzdornost má
na úrovni odrůdy RGT Reform. Rostliny jsou nízké s vysokou odolností poléhání. Jako typická klasová pšenice
tvoří výnos kombinací vysoké HTZ a vysokého počtu zrn v klase.

Potřeba morforegulace

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

A

Ranost

polopozdní

Chlortoluron–tolerance

ano

střední

Potřeba morforegulace

nízká, gen zakrslosti Rht 1

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost
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velmi dobrá
velmi vysoká
výborná
49 g
vysokým počtem zrn v klase + HTZ
ne

Požadavky na předplodinu

možnost setí po pšenici

Pozdní setí

bez zvláštních požadavků

HTZ

ano

Výnos tvoří

střední

POVOLENÍ VYHRÁVAT!

RGT SPECIALIST

Osinatost

B/C

Mimořádně výnosnou novinkou B/C sortimentu je RGT Specialist. Velmi dobře je
hodnocen zdravotní stav: rez pšeničná i plevová, fuzária a padlí, braničnatka plevová.
Velmi dobrá je odolnost chorobám pat stébel. RGT Specialist je vysoce odnoživá
odrůda, která tvoří výnos hustotou porostu. Velmi dobře se vyrovnává i s pozdním
termínem setí. Odrůdu lze pěstovat i po kukuřici nebo po obilní předplodině.
V letošním roce máte možnost se s odrůdou setkat na našich polních dnech.
Požadavky na předplodinu
Pozdní setí
Potřeba morforegulace

možnost setí po pšenici a kukuřici
ano
střední

střední až vysoká
velmi dobrá
47 g
hustotou porostu + HTZ
ano

AGROTECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kvalita

B/C

Ranost

středně raná až polopozdní

Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Odolnost poléhání
Mrazuvzdornost
HTZ
Výnos tvoří
Osinatost

střední až nižší
velmi dobrá
střední až vysoká
výborná
42 g
hustotou porostu + HTZ
ne
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