Význam pěstování řepky KWS
na českém trhu
Je pro nás potěšitelné, že v posledních letech si hybridy společnosti
KWS nachází stále širší okruh spokojených zákazníků. Důkazem toho je
vzestup pěstitelských ploch těchto
hybridů, nejen v Evropě jako celku,
ale i v ČR.

Foto 1 – Porost Feliciano KWS 30. 6. 2020

Jedním z hlavních důvodů je bezesporu fakt, že tyto hybridy vynikají nejen
svojí kvalitou a výnosovou jistotou,
ale především svým špičkovým zdravotním stavem. A právě dobrý zdravotní stav bude v době přibývajících
restrikcí chemických přípravků oním
pomyslným jazýčkem na miskách vah
při výběru vhodného hybridu.
Proto se společnost KWS rozhodla
nasměrovat své šlechtění tímto směrem. Výsledkem tohoto šlechtění
jsou nové hybridní odrůdy, které splňují i ty nejnáročnější požadavky na
zdravotní stav.

Pokud je porovnáme s konkurenčními hybridy, tak je ve většině případů
dokonce převyšují.
K těmto hybridům patří hybridy –
Marc KWS, Ermino KWS a v neposlední řadě i hybrid Umberto KWS, který
patří do TOP 10 nejpěstovanějších
ozimé odrůd řepky v České republice
v roce 2019. Všechny tyto hybridy mají
vysokou odolnost vůči celému spektru
chorob a geneticky podmíněnou odolnost vůči Phoma – gen Rlm 7. Hybrid
Umberto KWS má dokonce mimořádnou zesílenou odolnost – gen Rlm7
a gen Rlm 3. Samozřejmostí je potom
u všech těchto hybridů i zvýšená odolnost vůči pukání šešulí.
Ani s tím se ovšem šlechtitelé společnosti KWS nespokojili a dále usilovně
pracují na šlechtění nových, ještě výkonnějších a „zdravějších“ hybridů.
Výsledkem toho je v české republice
zcela ojedinělá hybridní odrůda – Feliciano KWS. Tato hybridní odrůda
se vyznačuje především excelentní
odolností proti napadení fomou, kdy
má ve své genetické výbavě oproti
předešlým hybridům ještě gen RlmS
a toleranci k virové žloutence vodnice (TuYV). To vše je ještě doplněno
vysokou odolností k Verticiliu a Alternarii. Je to další posun ve šlechtění hybridů ozimé řepky směrem
ke zdravotnímu stavu. Potěšitelný je
fakt, že tento hybrid bude v plném

Foto 2 a 3 - Porost hybridu Umberto 26. 5. 2020

rozsahu nabídnut od příštího pěstitelského roku českým zemědělcům.
Pokud se podíváme na to, jak hybridy KWS obstály v letošním roce, který je opět zcela odlišný ve srovnání
s rokem předešlým, potvrzují hybridy
KWS, že po zdravotní stránce patří
k tomu nejlepšímu na trhu. Potvrzují to porosty těchto hybridů, které
jsou i přes vydatné srážky a silný tlak
patogenů, ve velice dobrém zdravotním stravu.
Je tedy více než zřejmé, že pěstování
hybridů řepky ozimé společnosti KWS
Osiva má pro zemědělce význam. Jsou
to hybridy, které pro ně mohou být
i v těchto složitých podmínkách zárukou ziskového pěstování ozimé řepky.
S novými hybridy společnosti KWS
dostává pěstitel do rukou materiály, které jsou výnosově minimálně

srovnatelné s nejlepšími materiály
na našem trhu. Po zdravotní stránce
ale tyto hybridy většinu konkurenčních materiálů výrazně překonávají.
To vše je podpořeno propracovaným
poradenským servisem. Naši regionální obchodní zástupci jsou vždy
připraveni Vám odborně poradit
a pomoci.
Většina z Vás má již odrůdy ozimé řepky pro letošní zásev vybrané. Jsme
rádi, že se mezi vybranými hybridy
zvyšuje podíl hybridů KWS. Stále je
ale ještě čas na to, abyste si i Vy, kteří
tyto hybridy dosud nepěstujete, některý z nich vyzkoušeli a přesvědčili
se o jeho kvalitách.
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