
ODRŮDOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZE SKLIZNĚ 2020
Společnost RWA Czechia s.r.o. Vám touto cestou přináší on–line 
zpravodajství z odrůdových pokusů odrůd ozimé pšenice, kde 
byly zařazeny naše exkluzivní odrůdy, které obchodně 
zastupujeme na českém trhu.

Tým odborníků z Mendelovy univerzity si pro svou soutěžní variantu vybral naši odrůdu ASORY. Je z toho
zlatá medaile, navíc - řečeno dostihovým žargonem - „o délku koně“.

Soutěž technologií v Kroměříži

Pořadí Zadavatel Odrůda Výnos při vlhkosti 14 %

1. Mendelova univerzita v Brně ASORY 13,03 t/ha

2. Limagrain CEC/BASF/Yara LG Mocca 12,55 t/ha

3. Soufflet Agro KWS Silverstone 12,54 t/ha

4. Limagrain CEC/BASF/Yara LG Orlice 12,52 t/ha

5. ADAMA RGT Reform 12,49 t/ha

Na velmi suché lokalitě v blízkosti Blatné letos nebylo takové sucho jako v předešlých letech, ale odrůdy
z portfolia RWA potvrdily, že umí i na bonitně horších pozemcích.

Odrůdový pokus na Farmě Král v Řečici u Blatné (velmi suchá lokalita)

Celkové pořadí Odrůda Kvalita Výnos při vlhkosti 14 % Poznámka

1. WPB Calgary B/C 11,02 t/ha Nejvýnosnější C odrůda

4. Gordian B 9,54 t/ha Nejvýnosnější B odrůda

7. Asory A 9,40 t/ha Nejvýnosnější A odrůda

Tradiční pokusná lokalita v produkční oblasti přináší každým rokem zajímavé výsledky. Vloni se zde umístila
odrůda WPB Calgary na 2. místě (letos nezařazena). Letos se z 21 zkoušených odrůd umístily hned 3 odrůdy RWA
v TOP 10.

Odrůdový pokus Agrospol Hostovice (okres Pardubice)

Celkové pořadí Odrůda Kvalita Relativní výnos na průměr pokusu Poznámka

1. Asory A 133 % Nejlepší hodnocení 
na fuzária v klase

4. Apostel A 113 % Meziročníkově stabilní 
(vloni 6. místo)

7. Barranco E 108 % Druhá nejvýnosnější 
E odrůda



Na této lokalitě je to historická premiéra našich odrůd (dosud nikdy nebyly v portfoliu zahrnuty). Z celkového počtu
43 zkoušených odrůd se naše dvě zástupkyně umístily takto:

1. místo WPB CALGARY s výnosem 8,57 t/ha (při vlhkosti 14 %)
4. místo ASORY s výnosem 7,88 t/ha (při vlhkosti 14 %) – 2. nejvýnosnější A odrůda

Poloprovozní odrůdový pokus ZS Sloveč (okres Nymburk)

BARRANCO je již třetím rokem po sobě vyhodnoceno jako NEJvýnosnější odrůda s elitní potravinářskou kvalitou
z odrůd, které jsou nabízeny současně na českém trhu. To už není náhoda. (Letos se dělí o prvenství s LG Magirus.)

ASORY opět potvrdilo svou extratřídu a je stejně jako loni NEJvýnosnější populační (nehybridní) odrůdou ve
skupině odrůd s potravinářskou kvalitou A, které jsou současně nabízeny také na českém trhu.

CAMPESINO v podstatě zopakovalo svou loňskou pozici NEJvýnosnější odrůdy ze skupiny populačních
(nehybridních) materiálů s potravinářskou kvalitou (rozumějte E až B), které jsou v současné době nabízeny také
na trhu v ČR.

APOSTEL si v podstatě už po několik let drží velice silnou pozici v TOP 5 nehybridních odrůd s A kvalitou, se
kterými se zároveň můžete setkat na českých polích.

Německý odrůdový zkušební ústav (BSA) vydal letošní výsledky odrůdových 
pokusů. Jak si v něm vedly odrůdy pšenice ozimé v zastoupení RWA Czechia?

Jak si stojí naše odrůdy, co se týče oblíbenosti u německých farmářů? 
TOP 10 NEJmnoženějších odrůd naleznete v přiložené tabulce.

Pořadí Odrůda Kvalita Plocha 2020 (ha) Plocha 2020 (ha) Plocha 2020 (ha)

1. RGT Reform A 5303 9025 8234

2. Informer B 4234 2597 503

3. ASORY A 3526 2403 116

4. LG Initial A 2222 2545 420

5. RGT Ponticus E 1992 2314 1531

6. Chevigon B 1974 920

7. Campesino B 1721 143

8. Patras A 1385 2457 2425

9. APOSTEL A 1338 1655 1416

10. RGT Depot A 1269 670

www.rwa-sro.cz

TOP 10 NEJmnoženějších odrůd naleznete v přiložené tabulce.



Pořadí Název odrůdy Výnos (t/ha při 14% vlhkosti)

1. RGT Ponticus 8,94

2. BERNSTEIN 8,80

3. Butterfly 8,35

www.rwa-sro.cz

Poloprovozní odrůdový pokus ZEAS Lysice (okres Blansko)
Na této lokalitě si letos velice dobře vedla naše osvědčená odrůda v E jakosti – Bernstein. 
Tabulka uvádí pořadí tří výnosově nejlepších E odrůd, zahrnutých v pokusu (celkem 9 elitních odrůd).

Maloparcelkový odrůdový pokus na PS v Lukavci (okr. Pelhřimov)
Jedná se o tradiční pokusnickou lokalitu, kde bylo letos pod záštitou firmy Energen vyseto 17 odrůd 
pšenice a hodnocen výnos při nižší a vyšší úrovni agrotechniky. Jak si zde vedla naše vlajková loď 
ASORY, kterou doporučujeme spíše pro střední a vyšší úroveň agrotechniky?

Maloparcelkový pokus na PS v Humpolci pod záštitou firmy Družina Dačice
Letos se hodnotilo celkem 102 odrůd pšenice ozimé v různých kategoriích potravinářské kvality.

21 odrůd v E jakosti
38 odrůd v A jakosti z toho 34 odrůd typu populace (nehybridních)
17 odrůd v B jakosti
18 odrůd v krmné a oplatkové jakosti

Odrůda WPB Calgary obsadila 2. místo z celého sortimentu chlebových pšenic ve variantě ošetřené i 
neošetřené. Nadprůměrně dobře si v této kategorii vedla i odrůda Gordian.

Stejnou, stříbrnou pozici zaujala také mezi všemi nehybridními odrůdami s kvalitou A naše vlajková loď 
ASORY a to opět jak v ošetřené, tak neošetřené variantě. Díky svému skvělému zdravotnímu stavu zvládá tato 
odrůda také nižší úroveň agrotechniky (zejména fungicidní ochrany).

www.rwa-sro.cz
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ASORY nižší intenzita 11,9 t/ha NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A
ASORY vyšší intenzita 13,6 t/ha NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A
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