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Zemědělec 20/2021
inzerce

Zdravý porost = zdravá ekonomika
Ozimá řepka zasetá na podzim loňského roku se vlivem studeného jara teprve v půlce dubna začala velmi pomalu zvedat od země a vyhlížet teplejší dny.
Do této doby jich ale zatím mnoho nebylo a už je čas, kdy vy, zemědělci, hledíte na osevní plán na rok 2021–2022 a musíte rozhodnout, jakou odrůdu
ozimé řepky nasejete na své hektary.
Rozhodnutí to jistě nebude lehké. Vidět „naživo“ řepky v pokusech nebylo v loňském a zatím
i letošním roce možné.

Kritéria výběru
A tak bude rozhodovat nejen
zkušenost s danou odrůdou, ale
i zkušenost ostatních zemědělců.

na řepky z budoucí sklizně vystoupala na zajímavou částku,
a kdo již podepsal dodavatelskou
smlouvu, si jen přeje, aby byl výnos z hektaru co nejvyšší. Nedílnou součástí ekonomiky u řepky
ale není jenom výnos, ale také
vstupní náklady pěstování. A lze
nějakým způsobem zajistit nižší
náklady, a přesto si udržet vysoký
výnos?
Odpověď je ano. A společnost
KWS Osiva vám nabízí řešení.
Šlechtitelský program společnosti KWS se zaměřuje na vývoj odrůd, které obstojí ve všech
půdních a klimatických podmínkách. Hybridy jsou testovány na mnoha místech ve světě
a šlechtitelský program zahrnuje důsledné zkoušení odrůd
jak v kontinentálních, tak přímořských oblastech. A tím nejzásadnějším cílem je samozřejmě výnos osiva a výborný zdravotní stav rostlin od zasetí až po
sklizeň.

Dejte přednost ziskům
Silný a zdravý kořen hybridu
Marc KWS
Foto archiv firmy

Také napoví prezentované výsledky v on-line seminářích, novinách, časopisech a v neposlední řadě na webových stránkách
jednotlivých firem.

Pěstování ozimé řepky v současných podmínkách klade na
pěstitele vysoké nároky. Vlivů,
které mohou porost ohrozit v průběhu vegetace, je mnoho, letošní
porosty jsou toho důkazem.
Ulehčit pěstiteli jeho práci
může právě šlechtitel. V toleranci a odolnosti vůči choro-

běžný hybrid

Marc KWS

Rozdíl ve výskytu chorob stonků u řepky po sklizni

Je jisté, že řepka má v osevním
postupu nezastupitelné místo
a má nezastupitelné místo
i v ekonomice firmy. Projevilo se
to letos na jaře, kdy výkupní ce-

Foto archiv firmy

bám pomáhají hybridům řepky
KWS „zabudované“ geny RLM 3
a RLM 7. Dokonce je již na české
scéně hybrid s genem RLM S.
Jde o geny rezistence vůči Phoma

Zdroj: ČZU, 2017

lingam. Právě geneticky podmíněná rezistence hybridů KWS
proti fomě přináší pěstitelům jistotu zdravě se vyvíjejících porostů ihned po zasetí až po sklizeň
a snížení nákladů na ošetření.

Zdravá jistota – Marc KWS
Stálicí mezi hybridy s vynikajícím zdravotní stavem, dokonce
bych si dovolila napsat nejzdravějším v České republice, je Marc
KWS. Na český trh vstoupil v roce 2017 po vynikajících výsledcích, kterých dosáhl v tříletém
registračním řízení ÚKZUZ. Také byl v roce 2017 zařazen do
pokusů SDO a ČZU v Praze.
A právě v pokusech České zemědělské univerzity prokázal svůj
výborný zdravotní stav – byl zde
hodnocen počet infikovaných
rostlin ve strništi. A Marc KWS
jednoznačně zvítězil (viz graf).
Marc KWS je hybrid, který vychází z nejnovějších genetických
zdrojů, jak je tomu již u společnosti KWS samozřejmostí. Gen
RLM 7, vyšší tolerance k fomě,
sclerotonii a verticilliu, S-POD
funkce – tím vším hybrid Marc
KWS disponuje. Je to hybrid určený do všech oblastí pěstování
řepky – jeho rychlý vývoj na podzim mu umožňuje lépe odolat
případnému tlaku škůdců –
dřepčíků. A právě i tento rychlý
počáteční vývoj a jeho schopnost
navětvovat ho předurčuje k pěstování v nových technologiích
jako je strip-till a přesné setí do
širokých řádků. Marc KWS dobře přezimuje a na jaře rychle regeneruje. Vzrůstově je středně
vysoký a vysoce odolný vůči poléhání. Díky uvedeným vlastnostem je Marc KWS vhodný i do
osevních postupů s vysokou zátěží řepky.
Marc KWS je od svého uvedení
na trh úspěšně pěstován v České
republice na různých lokalitách.
To dokládají výsledky ze sklizně
v roce 2020 od některých našich
zemědělců (viz tabulka).

Katalog zdraví

Rozkvetlý porost hybridu Marc KWS

Foto archiv firmy

Marc KWS – výsledky ze sklizně v roce 2020
Podnik
AGRO Jesenice u Prahy a. s.
Agropodnik Humburky, a. s.
Statek Kydlinov s. r. o.
ZAS Bečváry a. s.
ZD Klučov
ZOD Podhradí, Choustník
ZS Kratonohy

Výměra Marc KWS
150 ha
50 ha
19 ha
58 ha
21 ha
39 ha
22 ha

Výnos
4,45 t/ha
4,78 t/ha
4,62 t/ha
4,31 t/ha
4,54 t/ha
5,21 t/ha
4,45 t/ha

Zdroj: Katalog řepky KWS 2021

V portfoliu řepky KWS pro sezónu 2021–2022 jsou hybridy,
které vám, zemědělcům, umožní
využít jejich potenciál a dosáhnout nejen očekávaných výnosů
z hektaru, ale zajistit si zdravou
ekonomiku, kterou lze napsat asi
takto – nízké náklady = vysoké
zisky.
A ještě vám všechny hybridy
představím. Polotrpasličí hybrid
Allberich KWS (gen RLM 7)
a klasické hybridy – Alvaro KWS,
Ermino KWS, Factor KWS,
Marc KWS (gen RLM 7), Umberto KWS (gen RLM 3 a RLM 7)

a Hybrirock. Toto jsou výkonné
stálice, a v nabídce je i jedna horká novinka – Feliciano KWS
(gen RLM S a TuYV tolerance).
Přeji vám všem závěrem nejen
správný výběr hybridu řepky na
inzerce

vaše pole, ale hlavně, a to opravdu upřímně, mnoho pevného
zdraví vám, vašim blízkým jak
doma, tak v zaměstnání. Těším
se na setkání a neváhejte s jakýmkoliv dotazem ohledně hyb-

ridů řepek kontaktovat mě nebo
mé kolegy z KWS.
Monika Tomínová
regionální obchodní zástupkyně
KWS OSIVA s. r. o.

