
Hodnoty nás spojují

ODRŮDOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZE SKLIZNĚ 2022...č.1

Společnost RWA Czechia s.r.o. Vám touto cestou přináší zpravodajství z odrůdových pokusů odrůd 
ozimé pšenice, kde byly zařazeny naše exkluzivní odrůdy.

Celkové 
pořadí

Odrůda Výnos 
(t/ha)

Relativní 
výnos na 
průměr 
pokusu

Zadavatel Poznámka

1. Asory 10,0 107 VÚRV, Ruzyně Sklizeň 2021

1. Asory 11,30 111 VÚRV, Chrášťany Nejvýnosnější odrůda (2021)

8. Asory 11,94 Kroměříž – soutěž technologií 2. nejvýnosnější A odrůda

Asory 12,20 104,1 Uniagro, s.r.o., Zaloňov

Asory 11,39 111,6 Kroměříž - odrůdy

1. Campesino 11,51 ZD Liběšice Nejvýnosnější odrůda

3. Campesino 12,70 108,2 Uniagro, s.r.o., Zaloňov Nejvýnosnější B odrůda

7. Campesino 11,96 Kroměříž – soutěž technologií 2. nejvýnosnější B odrůda

Campesino 11,25 110,2 Kroměříž - odrůdy

Campesino 9,44 Uherský Ostroh Nejvýnosnější B odrůda

1. Campesino 7,25 Havraň (okres Most) Nejvýnosnější odrůda

Gentleman 12,20 104,0 Uniagro, s.r.o., Zaloňov

Gentleman 11,26 110,3 Kroměříž - odrůdy

WPB Calgary 11,40 111,6 Kroměříž - odrůdy

WPB Calgary 12,30 104,6 Uniagro, s.r.o., Zaloňov

Ječmen ozimý
Osivo ječmene odrůdy ERNESTA již máme vyrobené a připravené na cestu k zákazníkům. A teď to nejdůležitější: výtěžnost osiva 
byla neuvěřitelných 94 % a HTZ 49-53 g. Takový ozimý „dvouřaďák“ tady na trhu ještě nebyl. A potvrzují to i výsledky z běžných 
ploch. Tak jako loni dosahují i letos vyšších výnosů ječmeny dvouřadé oproti víceřadým. Pěstitelé odrůdy ERNESTA nám to také 
potvrzují. Nezřídka sklidili mezi 7-8 t z hektaru.

Řepka ozimá ...
je na běžných plochách téměř všechna sklizena a podle našich informací z praxe si dobře vedla i naše odrůda AURELIA. 
V odrůdových pokusech pak potvrdila loňské výborné výsledky a také letos obsadila přední příčky. Ve zkouškách SDO 
dosáhla vyrovnaných výsledků jak v chladné, tak i teplé oblasti – shodně 118 % na průměr liniových odrůd (v roce 2021 to bylo 
obdobných 117 %).

V poloprovozních pokusech SPZO byla v loňském roce šestá s výnosem 4,31 t/ha (102,8 %) v sortimentu A, letos obsadila páté 
místo s výnosem 4,89 t/ha (101,7 %) v sortimentu B.

Maloparcelkové pokusy ČZU v Červeném Újezdě mají letos jednoznačného vítěze – AURELIA zde s výnosem 8,2 t/ha nejenže 
překonala dalších 63 odrůd, ale také dosáhla rekordního výnosu v historii těchto pokusů.

A výborně si vedla také v tradičních pokusech „pod Ranou“ v oblasti Lounska, kde letos (a opět s náskokem) zvítězila (4,09 t/ha).

Osivo odrůdy AURELIA 
máme stále skladem a se svými požadavky se můžete 

obrátit na naše obchodní zástupce.

www.rwa-sro.cz


