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Společnost RWA Czechia s.r.o. Vám touto cestou přináší zpravodajství z odrůdových pokusů odrůd 
ozimé pšenice … a výsledky z běžných ploch.
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CAMPESINO – souhrn výsledků ve sklizni 2022

Výnos 
(t/ha)

Pěstitel / pokusy Poznámka

11,51 ZD Liběšice Nejvýnosnější odrůda, 112 %

12,70 Uniagro, s.r.o., Zaloňov Nejvýnosnější B odrůda, 108,2 %; celkově 3. místo

11,96 Kroměříž – soutěž technologií Nejvýnosnější B odrůda, celkově 7. místo

11,25 Kroměříž – odrůdy 110,2 %

9,44 Uherský Ostroh Nejvýnosnější B odrůda

9,25 Hanácká O., Skalička 2. nejvýnosnější B odrůda v neošetřené variantě

8,69 ProFarm Blatnice, okr. TR Nejvýnosnější odrůda, 122 %

10,20 Zíka Miloš, Štítina, okr. OP

9,10 ZD Hraničář, Loděnice, okr. OP

13,48 DITANA, Velká Bystřice 3. nejvýnosnější B odrůda v průměru variant 
6. místo celkově (bez fungicidu)

10,71 BASF, Opatovec 3. nejvýnosnější B odrůda, 104 % 
vyrovnané výnosy ve všech 4 variantách

9,20 Baldovská s.r.o., okr. DO Pozemek 24 ha.

10,90 ZZS Kujavy Nejvýnosnější odrůda v neošetřené variantě 
Nejvýnosnější B odrůda v průměru variant

ÚKZÚZ SDO, průměr 2019-2022 2. nejvýnosnější odrůda v bramborářské oblasti

Soutěž technologií a odrůdové pokusy v Kroměříži
V soutěži technologií v Kroměříži prvních 5 míst ve výnosech ozimé pšenice v letošním roce obsadily odrůdy kvality C. 
V „áčkovém“ sortimentu se velmi dařilo odrůdě ASORY. Do soutěže ji přihlásili čtyři soutěžící a v absolutním pořadí se tři z nich 
umístili do 11. místa. Nejlepší s výnosem 11,94 t/ha, průměr za všechny čtyři pak 11,82 t/ha. Na vítěze v kategorii „A“ ztratila jen 
30 kg. Ještě lépe se dařilo odrůdě CAMPESINO, která byla nejlepší mezi „Béčky“ s výnosem 11,96 t/ha.

V odrůdových pokusech 
se naše pšenice umístily 
mezi TOP patnácku 
pěstovaných odrůd 
(průměr 3 variant):

WPB CALGARY           11,40 t/ha      111,6 %

ASORY 11,39 111,6

GENTLEMAN 11,26 110,3

CAMPESINO 11,25 110,2

Výsledky odrůdy CAMPESINO napříč zemědělskými výrobními oblastmi a letošními vláhovými podmínkami potvrzují její 
vysoké kompenzační schopnosti (především počet zrn v klasu). Vysokých výnosů lze také dosáhnout při nižších vstupech na 
fungicidní ochranu a regulaci porostu díky její nepoléhavosti a výbornému zdravotnímu stavu. Odrůda je vybavena genem PCh1, 
a proto je možné ji zařadit i po obilninách. Vysoká odolnost proti fuzáriím umožňuje setí i po kukuřicích.

Ostatní pokusy – pšenice ozimá

Odrůda Výnos 
(t/ha)

% prům. 
pokusu

Zadavatel pokusů Poznámka

Asory 8,8 103,3 BASF, Opatovec 3. nejvýnosnější A odrůda

Gentleman 5,0 104,5 Agro Poříčí 3. nejvýnosnější B odrůda


