
no jeho vysokého potenciálu. Je 
vybaven funkcí S-POD, kde bylo 
v  rámci šlechtění na základě 
zpevnění a zkrácení lamel na še-
šuli docíleno vysoké odolnosti 
vůči pukání šešulí při dosažení 
sklizňové zralosti. Šešule odrůd 
KWS vybavené touto funkcí také 
prokazatelně lépe odolávají me-
chanickým vlivům (krupobití, 
silný vítr apod.). 

Přeji vám za sebe i  za společ-
nost KWS Osiva s. r. o. hlavně 
pevné zdraví, úspěšný sklizňový 
rok 2023 a dobrou volbu ve vý-
běru odrůd na nadcházející se-
zónu.

Ing. Jiří Šimka,
regionální obchodní zástupce

KWS Osiva s. r. o.

V  letošní prodejní sezóně mů-
žete vybírat ze zavedených hybri-
dů, jako jsou Umberto KWS, 
Feliciano KWS či Marc KWS, 
ale také z  novinek, jako jsou 
např. KWS Sanchos, Hodysse či 
Hostine. V  tomto článku se do-
zvíte podrobnosti o hybridu Um-
berto KWS. Informace o dalších 
hybridech z portfolia KWS Osiva 
s.  r.  o. se dozvíte v  některém 
z dalších vydání Zemědělce. 

Data z praxe a pokusů 
Umberto KWS je již řadu let 

nejprodávanějším hybridem řep-
ky z nabízeného portfolia odrůd 
společnosti. Výčet jeho dosavad-
ních úspěchů je velmi pestrý. 
V  uplynulé sezóně 2022 se stal 
shodně 4. nejpěstovanější a 4. nej-
výnosnější odrůdou u  členských 
podniků SPZO v  ČR (segment 
odrůd s osevní plochou nad 5 ti-
síc hektarů). Na Slovensku byl 
již v sezóně 2021 dokonce 1. nej-
pěstovanější a  3.  nejvýnosnější 
odrůdou. Výsledek z provozních 
ploch na Slovensku nebyl pře-
kvapením, jelikož v letech 2018 
a  2019 v  poloprovozních po-
kusech SPZO opakovaně zví-
tězil a v roce 2020 se umístil na 
2.  místě. V  ČR je navíc v  polo-
provozních pokusech KWS ně-
kolikanásobným vítězem. Jeho 
potenciál se tak ukazuje jak 
v poloprovozních pokusech, tak 

hlavně na provozních plochách. 
Velmi podstatným faktem je, že 
tento potenciál není výstřel jed-
né řepkové sezóny, ale na sebe 

navazujících sezón. Zde je zapo-
třebí zmínit myšlenku společ-
nosti KWS Osiva s.r.o. Pokud je 
hybrid úspěšný, vámi oblíbený, 
stane se tak zavedeným. Poté je 
zde ze strany společnosti maxi-
mální snaha o zachování hybri-
du po co nejdelší období. 

Pěstitelské vlastnosti 
a doporučení

Významným faktorem celého 
portfolia nabízených hybridů 
KWS je výborný zdravotní stav 
v průběhu vegetace, který přetr-
vává až do sklizně. U  Umberta 
KWS je zdravotní stav podpořen 
o  geneticky podmíněnou odol-
nost vůči Phoma (gen RLM 7 
a RLM 3), dále se vyznačuje nad-
průměrnou odolností vůči Verti-
cillium či Sclerotinia. Umberto 
KWS je hybrid vhodný do teplej-
ších i  chladných lokalit. Vyniká 
rychlým počátečním startem 
a bujným podzimním růstem. Je 
tak vhodný i pro pozdější termí-
ny setí. Silnější rostliny jsou také 
podstatnou výhodou v boji proti 
dřepčíku olejkovému, a  to jak 
proti žíru dospělce, tak následně 
proti jeho larvičkám. Velmi dob-
ře reaguje na vyšší intenzitu pěs-
tování, kde je možno využít napl-

Umberto KWS – řepka prověřená vámi
Společnost KWS Osiva s. r. o. se na trhu osiv v České republice řadí již řadu let k předním firmám. V posledních letech, i při často klesajících plochách 
řepky, jsou odrůdy od společnosti KWS Osiva s. r. o. na vzestupu. Odpověď je jednoduchá. Odrůdy, které jsou vámi pěstované, musí plnit očekávání. 
Portfolio nabízených odrůd společnosti bezesporu splňuje kritéria pro vysoce ziskové pěstování řepky. Odrůdy se tak řadí do nejvýnosnější kategorie 
řepky v ČR i EU. 

Porost Umberta KWS na Plzeňsku, fotografie z 28. března 2023 Foto archiv firmy

Umberto KWS, AGROFARMA Litice, s. r. o.,
fotografie ze dne 18. 4. 2023 Foto archiv firmy
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Deset nejúspěšnějších pěstitelů řepky ozimé KWS v sezóně 2021/2022

Podnik Výměra (ha) Výnos (t/ha)
ZEMSPOL STUDÉNKA a. s. 21 5,29
ZD Hraničář Loděnice 15 5,22
VOS zemědělců, a. s., Velké Opatovice 30 5,21
První zemědělská a. s. Tuněchody 21 5,10
Hatecký mlýn s. r. o. 24 5,00
Agrofarma Týnec s. r. o. 25 4,97
Agra Velký Týnec, a. s. 24 4,95
CETA s. r. o., Kobeřice 55 4,85
Ing. Josef Kamaryt s. r. o. 12 4,82
ZD Rosice u Chrasti 6 4,77

Zdroj: KWS OSIVA a KWS SEMENA, 2020–2021


