
ODRŮDOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZE SKLIZNĚ 2021...č.2

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.

Výnosy z praxe

odrůda Výnos (t/ha) ha firma okres

Asory 9,9 18 Krejčí Třebíč

Asory 9,7 31 Vedral Jiří Brno-venkov

Asory 9,2 42 Hatecký mlýn s.r.o. Břeclav

Asory 8,9 25 Kubínek František Brno-venkov

Apostel 9,1 15 Vaníček Třebíč

ASORY v pokusech

lokalita Výnos
(t/ha)

Relativní výnos 
v daném pokusu, variantě (%)

poznámka

ZZS Kujavy 12,72 109,8 3. místo v kvalitě A, 5. místo celkově

Skalička, okr. Přerov 9,40 105,9 4. místo v kvalitě A

EMPRESA, s.r.o. 9,14 102,5 5. místo v kvalitě A

PS Humpolec 13,11 112,7 NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A, 2. celkově

BARRANCO v pokusech

lokalita Výnos
(t/ha)

Relativní výnos 
v daném pokusu, variantě (%)

poznámka

EMPRESA, s.r.o. 9,48 106,3 2. místo v kvalitě E

DITANA spol. s r.o. 9,67 102,7 2. místo ve var. bez fungicidu v kvalitě E

PS Humpolec 11,59 100,0 3. místo v kvalitě E v neošetřené variantě



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).

CAMPESINO v pokusech

lokalita Výnos
(t/ha)

Relativní výnos 
v daném pokusu, variantě (%)

poznámka

DITANA spol. s r.o. 10,77 114,3 3. místo ve variantě bez fungicidu

ZZS Kujavy 12,43 107,3 3. místo v kvalitě B

PS Humpolec 12,87 107,3 3. místo v kvalitě B z průměru i neošetř. var.

PS Humpolec
V odrůdových pokusech bylo zkoušeno 110 odrůd ozimé pšenice. 
Odrůdy RWA se ve srovnání s ostatními liniovými odrůdami umístily následovně:

odrůda varianta t/ha Relativní výnos (%) poznámka

ASORY neošetřená 13,11 112,7 NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A, druhá celkově

ASORY ošetřená 13,17 106,7 3. místo v kvalitě A

ASORY průměr var. 13,14 109,6 NEJvýnosnější odrůda v kvalitě A, třetí celkově

CAMPESINO neošetřená 12,51 107,6 3. místo v kvalitě B

CAMPESINO ošetřená 13,22 107,1 6. místo v kvalitě B

CAMPESINO průměr var. 12,87 107,3 3. místo v kvalitě B

WPB CALGARY neošetřená 12,22 105,0  

WPB CALGARY ošetřená 13,60 110,2 NEJvýnosnější odrůda v kvalitě B, třetí celkově

WPB CALGARY průměr var. 12,91 107,7 2. místo v kvalitě B

UNIAGRO ZALOŇOV  okr. Náchod

odrůda varianta Výnos 
(t/ha)

Relativní výnos (%) poznámka

WPB CALGARY ošetřená 10,25 107,4 3. nejvýnosnější odrůda

APOSTEL ošetřená 9,84 103,0  

V tomto odrůdovém pokusu bylo zkoušeno 40 odrůd pšenice. Pokus byl založen v pozdním termínu (26.10. 2020), 
takže prověřil zařazené odrůdy z pohledu jejich vhodnosti pro pozdní setí. Výsledky odrůd RWA jsou uvedeny níže.


