ODRŮDOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZE SKLIZNĚ 2021
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.

Soutěž technologií v Kroměříži
Přední místa ve výnosech ozimé pšenice v letošním roce obsadily odrůdy kvality C. V „áčkovém“ sortimentu
se však dařilo i loňskému vítězi, odrůdě ASORY. Odrůda CAMPESINO pak ve své kategorii obsadila 3. místo.
Kvalita

A

B

Pořadí

Zadavatel

Odrůda

Výnos při vlhkosti 14 %

2.

Caussade osiva / Lidea

Sofru

15,01 t/ha

11.

VP Agro

RGT Venezio

14,33 t/ha

12.

Baleja Ladislav

ASORY

14,26 t/ha

14.

RWA Czechia

ASORY

14,23 t/ha

4.

Soufflet Agro

KWS Silverstone

14,57 t/ha

8.

Caussade osiva / Lidea

Solindo CS

14,45 t/ha

9.

HumPhos

CAMPESINO

14,44 t/ha

Poloprovozní pokus, Ponětovice u Brna
Na Farmě Stejskal, pod záštitou firmy Energen byl sklizen poloprovozní pokus s 8 pšenicemi.
2. místo....WPB CALGARY....s výnosem 9,58 t/ha (109 % na průměr pokusu)

Maloparcelkový odrůdový pokus na PS v Lukavci (okr. Pelhřimov)
Na tradiční pokusnické lokalitě bylo pod záštitou firmy Energen vyseto 37 odrůd ozimé pšenice. Výnosy byly
hodnoceny při nižší a vyšší intenzitě agrotechniky a také v kombinaci s aplikací auxinů.
ASORY

nižší intenzita

12,3 t/ha

NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A

ASORY

vyšší intenzita

13,1 t/ha

NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A *)

WPB CALGARY

nižší intenzita

12,1 t/ha

NEJvýnosnější odrůda v kvalitě B *)

WPB CALGARY

vyšší intenzita

12,8 t/ha

*) společně s dalšími 2 liniovými odrůdami se shodným výnosem

Odrůda WPB Calgary pak v obou variantách velmi dobře reagovala na auxinové aplikace.
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Odrůdový pokus RWA na letišti ve Staňkově (okr. Domažlice)
Tento pokus byl poznamenán pozdější sklizní a zároveň silným tlakem spárkaté zvěře. S „vypětím sil“ jsme
se snažily co nejobjektivněji vyhodnotit jednotlivé odrůdy, ale přesto některé parcely nebylo možné ani
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Maloparcelkový odrůdový pokus na PS v Lukavci (okr. Pelhřimov)

Pořadí

Odrůda

Osiny

Kvalita

Výnos při vlhkosti 14 %

1.

Solindo

o

B

8,87 t/ha

2.

RGT Venezio

o

A

8,72 t/ha

3.

GENTLEMAN

B

8,48 t/ha

4.

Sofru

A

8,44 t/ha

o

RGT Sacramento
o
C
8,42 t/ha
Maloparcelkový
pokus na PS v Humpolci
pod záštitou
firmy
Družina Dačice

5.
6.

WPB CALGARY

B/C

8,40 t/ha

B

8,00 t/ha

Letos
se hodnotilo
7.
Viriato celkem 102 odrůd pšenice ozimé v různýchokategoriíchApotravinářské
8,01kvality.
t/ha
8. odrůd v ECAMPESINO
21
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

Odrůdové pokusy v Kroměříži

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.
V Kroměříži se nezkoušejí jen pšenice, ale také ostatní ozimé obilniny.
A jak si vedly odrůdy zastupované RWA?
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
Ječmen ozimý
odrůda také nižší úroveň agrotechniky (zejména fungicidní ochrany).
WILLIAM (6ř)

vyšší intenzita

13,72 t/ha

NEJvýnosnější víceřadá odrůda

FALBALA (6ř)

nižší intenzita

13,41 t/ha

NEJvýnosnější víceřadá liniová odrůda

ERNESTA (2ř)

vyšší intenzita

12,92 t/ha

3. nejvýnosnější dvouřadá odrůda

nižší intenzita

14,34 t/ha

NEJvýnosnější odrůda

vyšší intenzita

14,25 t/ha

NEJvýnosnější odrůda

Tritikale ozimé
RIPARO
Žito ozimé
KWS RECEPTOR

www.rwa-sro.cz

