Osivo a sadba

Umberto KWS - Top hybrid pro vaše pole
Ing. Jiří Šimka; KWS Osiva s.r.o.

Po velmi dlouhé době meziročně mírně stoupl celkový osev
řepky ozimé. Tento trend lze očekávat i v nadcházející sezóně
2022/23. Negativa jako jsou například několikanásobné zdražení minerálních hnojiv, růst cen pohonných hmot, enormní
nárůst energií, restrikce účinných látek či nově zákaz povinného přimíchávání MEŘO do nafty apod. jsou v současné době
adekvátně kompenzována realizační cenou řepky. Nedostatek
na trhu olejnin navíc nenasvědčuje do budoucna tomu, že by
mělo dojít k výraznému poklesu realizační ceny této komodity. Zemědělci si tak i v nadcházející sezóně s vysokou pravděpodobností, i při udržení současně nastavené intenzity pěstování, uchovají pěstování řepky jako tržní plodiny.
Společnost KWS Osiva se v České republice již delší dobu řadí
na trhu osiv řepky k předním firmám. V posledních letech při klesajících plochách řepky jsou odrůdy od společnosti KWS Osiva
naopak na vzestupu. Odpověď je
jednoduchá. Odrůdy, které jsou
vámi pěstované musí plnit očekávání. Portfolio nabízených odrůd
bezesporu splňuje kritéria pro vysoce ziskové pěstování řepky. Odrůdy se řadí do nejvýnosnější kategorie řepky v ČR i EU.

Umberto KWS v číslech
Umberto KWS je nejprodávanějším hybridem řepky z nabízeného
portfolia odrůd společnosti. Výčet
jeho dosavadních úspěchů je velmi
pestrý. V uplynulé sezóně 2021/22
se stal 5. nejpěstovanější odrůdou
a 4. nejvýnosnější odrůdou u členských podniků SPZO v ČR. Na Slovensku dokonce 1. nejpěstovanější
a 3. nejvýnosnější odrůdou. Loňský
výsledek v provozních plochách
na Slovensku nebyl překvapením,
jelikož v letech 2018 a 2019 v polo-

Tab. 1: Nejúspěšnějších 10 pěstitelů řepky ozimé Umberto KWS
v sezóně 2020/21
Podnik
Výměra (ha)
Výnos (t/ha)
Agra Velký Týnec
25
5,09
Oseva Agri Chrudim
15
4,78
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
23
4,60
ZD Okříšky
45
4,50
Rolnická společnost Klas, spol. s.r.o.
12
4,45
MORAVAN Mléčná farma a.s.
15
4,44
SOMA s.r.o., Skupice
29
4,40
Zemědělská a.s. Lípa
10
4,30
Ing. Jan Hock
18
4,20
Zemědělské družstvo Kokory
24
4,17
provozních pokusech SPZO opakovaně zvítězil a v roce 2020 se umístil
na 2. místě. V ČR je navíc v poloprovozních pokusech KWS několikanásobným vítězem. Jeho potenciál se
tak ukazuje jak v poloprovozních
pokusech, tak hlavně na provozních plochách. Velmi podstatným
faktem je, že tento potenciál není
výstřel jedné řepkové sezóny, ale
na sebe navazujících sezón. Zde je
zapotřebí zmínit myšlenku společ-

Porost hybridu Umberto KWS na Klatovsku (24. 3. 2022)

Graf 1: Výnos ozimé řepky v poloprovozních pokusech KWS v letech 2020 a 2021 (ČR a SR)
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nosti KWS: Pokud je hybrid úspěšný, extrémně výnosově stabilní
v různých ročnících, vámi oblíbený,
stane se zavedeným a je zde maximální snaha o zachování hybridu
po co nejdelší období.

Umberto KWS na poli
Významným fak torem celého
portfolia nabízených hybridů KWS
je výborný zdravotní stav v průběhu vegetace, který přetrvává až
do sklizně. U Umberta KWS je zdravotní stav podpořen geneticky
podmíněnou odolností vůči Phomě (gen Rlm7 a Rlm3), dále se vyznačuje nadprůměrnou odolností
vůči Verticilliu či Sclerotinii. Hybrid
je vhodný do teplejších i chladných lokalit. Vyniká rychlým počátečním startem a bujným podzimním růstem. Je proto vhodný i pro
pozdější termíny setí. Silnější rostliny jsou také podstatnou výhodou
v boji proti dřepčíku olejkovému,
a to jak proti žíru dospělce či následně proti jeho larvičkám. Velmi
dobře reaguje na vyšší intenzitu
pěstování, kde je možno využít naplno jeho vysokého potenciálu. Je
vybaven funkcí S-POD, kdy bylo
v rámci šlechtění na základě zpevnění a zkrácení lamel na šešuli docíleno vysoké odolnosti vůči pukání šešulí při dosažení sklizňové
zralosti. Šešule odrůd KWS vybavené touto funkcí také prokazatelně lépe odolávají mechanickým
vlivům (krupobití, silný vítr apod.).

4,0

Na závěr vám za sebe i za společnost KWS Osiva s.r.o. přeji pevné
zdraví v této nelehké době, úspěšnou sklizeň a dobrou volbu ve výběru odrůd na nadcházející sezónu.
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