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KWS řepky v České republice
Řepka je plodina s intenzivní tech-
nologií. Společnost KWS započala 
spolupráci s ČZU Praha s cílem stabi-
lizovat výnosy ozimé řepky v České 
republice nad 4 t/ha. Je to úkol ná-
ročný, ale postupně naplnitelný při 
dodržení všech pěstitelských zásad 
při zařazení KWS hybridů (odrůd). 
Nám všem v provozní praxi je známé, 
že rok od roku společnost KWS uvol-
ňuje hybridní odrůdy řepek se stále 
vyšší výkonností a kvalitou a navy-
šuje zdroje osiva těch z nich, které 
prověří pěstitelé na svých provozních 
plochách v rozmanitých podmínkách 
a v různých ročnících.
S příchodem nových odrůd nabývá 
stále více na významu tzv. odrůdo-
vá agrotechnika. Ta spočívá v tom, 
že již neplatí, tak jak jsme tomu byli 
zvyklí u starších odrůd, že jednotli-
vé agrotechnické zásahy se prová-
děly paušálně na celé výměře, ale 
musíme k jednotlivým hybridům 
přistupovat individuálně. K tomu, 
abychom daný hybrid dostatečně 
poznali, potřebujeme ale určitý čas. 
Bohužel obměna současného sor-
timentu odrůd řepky je tak rychlá, 
že často, než daný hybrid poznáme, 
ho nahrazuje v nabídce hybrid nový 
a celý proces poznávání začíná zno-
vu. Ale je zapotřebí si uvědomit, že 
pokud daný hybrid dosáhne v pří-
znivém pěstebním roce nadprůměr-
ného výnosu, nemusí se tento výnos 
potvrdit v roce špatném. Proto je 
velice důležitá znalost jednotlivých 
hybridů, abychom u nich dosáhli 

maxima jejich genetického potenci-
álu napříč rozdílnými ročníky.
V posledních letech se na trhu s osi-
vy objevila celá řada hybridů, které 
disponují genem kódujícím odolnost 
vůči fomě RLM 7 – Ermino KWS, Marc 
KWS. Jako další potom přichází nové 

hybridy, které mají posílenu tuto 
odolnost ještě o gen RLM 3. Z hybri-
dů KWS je to hybrid Umberto KWS, 
u něhož byla tato kombinace použita 
jako jedna z prvních.  Ale ani to ne-
bylo pro šlechtitele odrůd řepky KWS 
ještě dostatečné. Výsledkem jejich 
snažení je Feliciano KWS, jenž má ve 
své genetické výbavě gen RLMs, kte-
rý povyšuje onu geneticky podmíně-

nou odolnost o další řád výše. Kromě 
toho hybrid Feliciano KWS vykazuje 
vynikající toleranci k virové žlouten-
ce (TuYV) a zvýšenou toleranci k cho-
robám kořene (Verticillium).
Samozřejmostí u většiny výše uvede-
ných hybridů je potom S–POD funkce 

zajišťující sníženou pukavost šešulí.
Když jste v loňském roce řešili výběr 
vhodných odrůd ozimé řepky, byli 
jste limitováni pandemickou situací, 
která omezovala vzájemné osobní 
setkání pěstitelů a šlechtitelů odrůd. 
Všichni jsme věřili, že následující rok 
bude již opět v normálu, a tím i vzá-
jemná komunikace šlechtitelů a pěs-
titelů bude probíhat na úrovni, na 

jakou jsme zvyklí z předchozích let. 
Bohužel opak je pravdou. I v letoš-
ním roce nám pandemická situace 
výrazně omezuje vzájemný kontakt. 
Máte za sebou řadu online konferen-
cí, či online polních dní většiny osivář-
ských firem, mezi kterými nechyběla 
ani společnost KWS osiva. Byla to za 
současné situace jediná možná cesta, 
jak vám poskytnout nové informace 
týkající se pěstování ozimé řepky. 
Z tohoto pohledu patří hybridy KWS 
k tomu nejlepšímu, co je v současné na-
bídce k dispozici. Všechny hybridy KWS 
vykazují velmi vysokou ročníkovou sta-
bilitu, vysokou plasticitu jak k půdním, 
tak i klimatickým podmínkám, a velmi 
nadprůměrný zdravotní stav. To vše 
je ještě podpořeno nadstandardním 
poradenským servisem, který je našim 
zákazníkům nepřetržitě k dispozici. 
Všechny tyto skutečnosti dohroma-
dy dělají potom z hybridů společnosti 
KWS silné hráče na řepkovém poli.
Vstupte proto i vy do týmu KWS a uží-
vejte benefitů z toho plynoucích.
Snad nás všechny nepřející složitá 
zdravotní situace, kterou nikdo z nás 
nezažil, vrátí k normálu nejen zdra-
votnímu, ale také k „selskému rozu-
mu“, tzn. k zajištění domácí produk-
ce, respektu, úctě, pokoře k lidem, 
kteří obhospodařují půdu, vodní 
plochy a lesy. Toto již dnes dlužíme 
předchozím generacím.      ❊
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