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•• jarní•bezosinatá•pšenice
•• pekařská•kvalita•E
•• velmi•dobrá•odolnost•ke•rzím•a•fuzáriím

•• jarní•osinatá•pšenice
•• pekařská•kvalita•E
•• vysoký•výnos•i•na•sušších•lokalitách
•• nižší•vzrůst

pšenice jarní pšenice jarní

Polopozdní jarní, bezosinatá pšenice  
RGT DOUBLESHOT je vhodná do všech 
výrobních oblastí. Vyniká vysokou pekařskou 
jakostí (číslo poklesu 381 s, obsah NL 13,4 %, 
Zelenyho test 52 ml, objemová hmotnost  
773 g/l) a velmi vysokým objemem pečiva. 
Rostliny jsou vyšší, s dobrou odolností vůči 
poléhání, při vysoké intenzitě pěstování 
doporučujeme ošetření morforegulátorem. 
Zdravotní stav listu a klasu je velmi dobrý. 
Výnos tvoří především vyšším počtem 
produktivních stébel. HTZ je střední až nižší. 
Rostliny mají rychlý jarní start a brzy vytvářejí 
souvislý porost, který v době žní velmi rychle 
dozrává.

SENSAS je osinatá pšenice nižšího vzrůstu  
s pekařskou kvalitou E. Jde o poloranou  
odrůdu s velmi vysokou potravinářskou 
kvalitou, s vysokou odolností proti porůstání 
zrna a s velmi dobrou odolností proti 
poléhání. Sensas vykazuje vynikající odolnost 
proti všem významným listovým chorobám. 
Pěstování je možné ve všech výrobních 
oblastech a velmi dobře zvládá i sušší 
stanoviště. Dosahuje středně vysokého  
až vysokého výnosu. Zrno je velké,  
s vysokou HTZ. Je vhodná i pro velmi  
časné jarní výsevy.

RGT DOUBLESHOT SENSAS
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•• tritikále•přesívkového•typu
•• zrnový•typ
•• odrůda•vhodná•do•všech•oblastí

•• tritikále•určené•na•zrno•i•GPS
•• široké•možnosti•výsevu•a•sklizně
•• rostliny•vysoké•s•vynikající•odolností•
poléhání

tritikále jarní tritikale jarní

ALAMBIC je středně rané, zrnové tritikále 
pocházející z francouzského šlechtění.  
Rostliny jsou nižší, s nadprůměrnou odolností 
proti poléhání. Odolnost proti stéblolamu 
středně vysoká až vysoká, odolnost proti rzi 
plevové a braničnatce střední, odolnost proti 
rzi pšeničné a padlí travnímu vysoká. HTS 
středně vysoká až vysoká, obsah N–látek 
vysoký. Odrůdu lze použít jako přesívkové 
tritikále k pozdním podzimním výsevům.

TEAM PZO je unikátní tritikále s možností 
„celoročního“ využití. Možný je klasický jarní 
výsev, letní výsev po sklizni ozimé GPS nebo 
velmi pozdní podzimní výsev na přelomu  
října a listopadu. Doporučený výsevek  
pro letní výsev je 300–350 zrn/m2 (obvykle 
185–210 kg/ha). Hnojení dusíkem ideálně  
před setím v dávce 80–100 kg/ha. Při výsevu  
v listopadu, např. po sklizni zrnové kukuřice,  
je doporučen výsevek 180–200 kg/ha.  
Sklizeň při tomto způsobu pěstování probíhá 
v době sklizně ozimé GPS, tedy v polovině 
června. Výnos při sušině 35 % se pohybuje 
kolem 20–25 t/ha.

ALAMBIC TEAM PZO
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•• registrace•v•ČR
•• krmný•jarní•ječmen•z•německého••
šlechtění,•udržovatel•Saatzucht••
Streng•–•Engelen•GmbH•&•Co
•• velmi•vysoký•výnos

•• krmný•jarní•ječmen
•• velmi•vysoký•výnos
•• vynikající•zdravotní•profil

ječmen jarní ječmen jarní Novinka

ALIGATOR je polopozdní nesladovnická 
odrůda pocházející z německého 
šlechtění, která vyniká velmi vysokým 
výnosem ve všech oblastech pěstování. 
Jedná se o kompenzační typ odrůdy  
s výborným zdravotním stavem.  
Za zmínku stojí zejména padlí travní 
na listu, komplex hnědých skvrnitostí, 
rynchosporiová skvrnitost a fuzária  
v klase. Odrůda patří mezi doporučené 
jarní ječmeny v rámci zkoušení SDO 2019.

RGT ASTEROID je středně raná odrůda  
s vynikajícím zdravotním stavem, díky kterému 
poskytuje velmi vysoké výnosy zejména v 
neošetřené variantě pěstování ve všech oblastech. 
Odolná je proti napadení padlím ječmene na listu 
a proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí. 
Nadprůměrně hodnocená je i odolnost proti 
napadení růžověním klasů ječmene. Výnos tvoří 
hlavně počtem plodných stébel, podíl předního 
zrna je velmi vysoký. Vysoký stabilní výnos a velmi 
dobrý zdravotní profil předurčuje tuto odrůdu 
ke krmnému využití, disponuje však i jakostí pro 
výrobu sladu (schválena CBMO ve Francii) a pro 
destilaci zrna na whiskey. Díky vysokým výnosům 
a univerzálnímu využití je RGT Asteroid velmi 
úspěšnou odrůdou ve Velké Británii.

ALIGATOR RGT ASTEROID
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•• registrace•EU,•na•českém•trhu•od•roku•2010
•• klasický•segment•slunečnic
•• raný•hybrid

•• registrace•EU,•na•českém•trhu•od•roku•2017
•• hybrid•pro•Clearfield•technologii
•• raný•až•středně•raný•hybrid

slunečnice roční slunečnice roční

VELLOX je známá a vyzkoušená klasická  
odrůda. Velkou předností této odrůdy je 
nadprůměrná stabilita výnosů v jednotlivých  
letech a na jednotlivých lokalitách. Vellox 
je dobře přizpůsobivý různým podmínkám 
pěstování a dobře odolává přísuškům.  
V dobrých pěstitelských podmínkách se 
jeho výkon projeví nadprůměrně. Rostliny 
jsou středně vysoké a nepoléhavé. Během 
dlouholetého zkoušení potvrzoval svou 
výkonnost. Ve všech letech, kdy byl Vellox  
v pokusech SPZO zařazen, patřil k absolutní  
špičce co do obsahu oleje v nažkách. Má vynikající 
odolnost proti červenohnědé skvrnitosti, dobrou 
odolnost proti ostatním houbovým chorobám  
a dobrou odolnost proti suchu.

RGT CLLAYTON je hybrid s nadprůměrným 
výnosovým potenciálem a vysokou 
olejnatostí, která dosahuje velmi často 
hodnot nad 50 %. Vysokou olejnatost 
potvrdily mimo jiné pokusy SPZO v roce 
2016, kde se v olejnatosti umístil na prvním 
místě z 22 zkoušených hybridů. Podle 
výsledků SPZO v podmínkách České republiky 
projevuje o něco vyšší stupeň odolnosti 
vůči hlízence na stonku, má velmi dobrou 
odolnost vůči alternárii na listech, dobrou 
odolnost vůči botrytidě na úboru a je odolný 
proti 5 rasám plísně slunečnicové.

VELOXX RGT CLLAYTON CL
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•• raná•odrůda
•• typ•00
•• vynikající•výnos

•• registrace•EU
•• velmi•vysoký•výnosový•potenciál•
při•sklizni•na•siláž
•• středně•raný•hybrid

sója luštinatá čirok

Novinkou v sortimentu jařin je odrůda sóji 
luštinaté RGT STUMPA ze šlechtitelského 
programu RAGT. Jedná se o ranou odrůdu 
typu 00 s vysokým nasazením lusků a 
vynikající odolností poléhání. Rostliny, které 
kvetou fialově, na první pohled zaujmou 
kompaktním, vyšším vzrůstem (cca 110 cm). 
Obsah bílkovin v semeni je vysoký. Odrůda 
opakovaně dosahuje vynikajících výnosových 
výsledků v poloprovozních pokusech firmy 
ZEPOR+, kde každým rokem patří mezi 
nejvýnosnější odrůdy. Osivo pro sezónu 
2020 máme k dispozici z množení v České 
republice.

RGT AMIGO je silážní hybrid s mimořádným 
výnosovým potenciálem při sklizni na siláž a 
zároveň s vysokým podílem zrna. Svou raností 
odpovídá kukuřicím s FAO cca 450. Při své 
výšce, která dosahuje až 4 m, vyniká svou 
odolností vůči poléhání. Vyznačuje se vysokou 
energií siláže a dobrou odolností k suchu. 
Doporučený termín setí je do začátku června. 
V počátečních fázích růstu se vyznačuje velmi 
dobrou vitalitou a dobrým zapojením porostu. 
Při sklizni na siláž se pěstitel může spolehnout 
na maximální produktivitu siláže z hektaru. 
Siláž lze využít jako krmivo pro skot i pro 
bioplynové stanice.

RGT STUMPA RGT AMIGGO
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