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Praxe
Oblast Plzeňska není zrovna nejvhodnější oblastí pro pěstování sóje. Sice je zde poměrně te-
plo, ale v období, kdy porosty sóji potřebují dostatek vody, se obvykle srážek příliš nedočká-
me. Přesto jsme u našich dvou zákazníků v roce 2022 vyzkoušeli novou odrůdu sóje RGT 
SATELIA. Firma LOBKOWICZ – Křimice spol. s r.o. zasela 22 ha v údolní nivě řeky Mže, 
a proto si mohla dovolit i poměrně nízký výsevek cca 605 tis. semen/ha. Agronom firmy 
AGROFARMA Litice s.r.o. měl k dispozici horší pozemky, takže na 28 ha zvolil výsevek ko-
lem 670 tis. semen/ha. Porosty však na obou lokalitách zdárně rostly a porosty vypadaly 
výborně také díky občasným srážkám. Chladné a vlhké září sice nebylo příliš optimální pro 
dozrávání porostů, ale přesto jsme se kolem 10. října dostali ke sklizni. A ta nás včetně agro-
nomů příjemně překvapila. V Křimicích dosáhla RGT Satelia výnosu 3,4 t/ha a v Liticích 
2,86 t/ha (červenec byl suchý, srpen to již nedohonil), v obou případech při sklizňové vlhkos-
ti 12-15 %. Pěstitelé tedy byli spokojeni a pro rok 2023 s touto odrůdou počítají také.

Pavel Novák, obchodní zástupce RWA Czechia

Relativní výnos bílkovin RGT SATELIA
(zdroj AGES, Rakousko, 2017 až 2021)
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• RGT SATELIA     • kontrola 

Zdravotní stav
Odolnost poléhání  4,0
Peronospora  3,0
Virózy  3,0
Sclerotinium  5,0

AGES 2016-2020 
(1 = nejlepší a 9 = nejhorší hodnota znaku)

Ranost
Raná až poloraná (000 až 00)

Výška rostlin
Střední (84 cm)

HTZ
Střední až nižší (195 g)

1000x

Udržovatel: RAGT 2n SAS
Zástupce: RWA Czechia s.r.o.
Odrůda je právně chráněná.

RGT SATELIA

Přednosti
+ Velmi vysoký výnos v raném sortimentu
+ Vhodná na lehčí půdy a do přísušku
+ Výborná odolnost virózám a peronospoře
+ Velmi rychlý počáteční růst
+ Velmi dobrá odolnost poléhání
+ Vysoký obsah bílkovin
+ Vyšší nasazení lusků na rostlině = snazší sklizeň

Pěstitelské doporučení
Výsev doporučujeme provést do konce dubna (700.000 – 750.000 semen/ha). 
Nejlepších výnosových výsledků odrůda dosáhne při pěstování na lehkých až středně 
těžkých půdách s dostatečnou zásobou vláhy. Významnou rolí sóje je funkce přerušovače 
v obilních osevních sledech. Při volbě herbicidní ochrany je třeba zohlednit zvýšenou 
citlivost odrůdy na účinnou látku metribuzin.

Alpenvorland Südostösterreich

Relativní výnos semen RGT SATELIA
(zdroj AGES, Rakousko, 2017 až 2021)
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Registrace
EU 2019

Barva klíčku
Světlá


