
vání ozimé řepky ještě o pomysl-
ný kousek výš. Protože jedině tak 
bude možné v budoucnu dosaho-
vat kýženého zisku. Díky svému 
špičkovému zdravotnímu stavu 
vám všechny hybridy společnosti 
KWS navíc umožní zařazení ře-
pky i do již tak řepkou silně zatíže-
ných osevních postupů, při dosa-
žení vysokých výnosů. Přesvědč-
te se o  kvalitách a  přednostech 
těchto hybridů na vlastních plo-
chách, protože jedině tak budete 
moci  ocenit jejich nesporné před-
nosti. Celý tým poradenské služ-
by KWS Osiva vám bude ve va-
šem rozhodování při výběru od-
růd rád nápomocen.

Ing. Miroslav Vavřina
regionální manager

KWS OSIVA s. r. o.

Samozřejmě budete mít k dis-
pozici širokou nabídku hybridů 
od řady osivářských společností. 
A samozřejmě každá společnost 
má pro vás připraveny ty nejlep-
ší, nejzdravější a  nejvýnosnější 
odrůdy. Můžete čerpat také řadu 
informací z  firemních katalogů 
a různých doporučení. Ale bude 
jen na vás, jak si tyto informace 
vytřídíte a  jak s  nimi naložíte.  
A  proto ani společnost KWS 
Osiva nemůže stát v tomto smě-
ru v ústraní.

Kvalita a výnosová jistota
Je pro nás potěšitelné, že v po-

sledních letech si hybridy společ-
nosti KWS nachází stále širší 
okruh spokojených zákazníků. 
Důkazem toho je vzestup pěsti-
telských ploch těchto hybridů, 
nejen v  Evropě jako celku, ale 
i v ČR. Hlavním důvodem je be-
zesporu fakt, že tyto hybridy vy-
nikají nejen svojí kvalitou a výno-
sovou jistotou, ale především 
svým špičkovým zdravotním 
stavem, který se v době stále při-
bývajících restrikcí chemických 
přípravků stává jedním z  hlav-
ních kritérií, při výběru hybridů.

Zdravá hybridní odrůda
V  roce 2017 byla uvedena na 

trh nová hybridní odrůda ozimé 
řepky Marc KWS. Uvedením té-
to odrůdy společnost KWS rozší-
řila svoji již tak širokou nabídku 
hybridních odrůd o další špičko-
vý hybrid, kterému dali šlechtitelé 
do vínku kromě vysokého výno-
sového potenciálu právě vynikají-
cí zdravotní stav. Tento hybrid se 
v rámci nabízených hybridů v ČR 
řadí v oblasti výnosu k absolutní 
špičce a v oblasti zdravotního sta-
vu, jde o  to nejlepší, co vůbec 
může pěstitel z  nabídky odrůd 
ozimé řepky získat.  

Tyto jeho přednosti potvrzují 
nejen výsledky, kterých dosáhl 
v  registračním řízení ÚKZUZ, 
ale i  výsledky v  maloparcelko-
vých SDO pokusech, a  v  nepo-
slední řadě i v pokusech zakláda-
ných ČZU v Praze. 

Své výsadní postavení v oblasti 
zdravotního stavu, potvrdil hyb-
rid Marc KWS i v roce 2017, tedy 
v roce, kdy bylo zejména napade-
ní kořenů řepky řadou chorob 
obzvláště významné. A co je pod-
statné, tento hybrid potvrzuje 
svůj špičkový zdravotní stav i ve 
tříletých zkouškách ÚKZUZ, 
kde stále patří mezi nejzdravější 
hybridy.  

Marc KWS je středně raná 
hybridní odrůda s geneticky pod-
míněnou odolností vůči Phoma, 
zakomponovanou v genu RLM 7. 
Krom toho tento hybrid vyniká 
oproti ostatním hybridům i vyso-
kou odolností vůči houbám rodu 
Verticillium a Sclerotinia. 

Dalo by se tedy říct, že vykazuje 
špičkovou odolnost vůči celému 
komplexu pro řepku význam-
ných chorob.

Hybridní odrůda Marc KWS je 
vhodná do všech oblastí pěstová-
ní ozimé řepky. Disponuje silnou 

vitalitou růstu na podzim, pod-
pořenou excelentním přezimo-
váním. Díky těmto vlastnostem 
je možný jeho výsev i v pozdněj-
ším termínu setí. Marc KWS vy-
niká i  vysokou schopností při-
způsobení se různým klimatic-
kým a půdním podmínkám. Na 
jaře tvoří velký počet větví a še-
šulí, včetně větví a šešulí druhé-
ho řádu. Celý porost dozrává 

rovnoměrně, což je velkou výho-
dou při sklizni, a zároveň jedním 
z hlavních předpokladů pro bez-
pečnou a  bezztrátovou sklizeň. 
Navíc tento hybrid disponuje 
S-POD funkcí, která představuje 
geneticky podmíněnou odolnost 
vůči pukání šešulí ke konci zrání, 

což umožňuje vynechat před-
sklizňovou aplikaci přípravků 
zamezujících pukání šešulí. Hyb-
rid Marc KWS potvrzuje svůj 
výnosový potenciál hned od své-
ho uvedení na trh. Nejinak tomu 
bylo i  v  loňském, pro řepku ne 

příliš příznivém roce, kdy dosa-
hoval u  svých pěstitelů výnosů 
okolo 4 t/ha, a u některých pěsti-
telů dokonce i výrazně vyšších.

Vážení pěstitelé, dovolujeme si 
řici, že nejen v  podobě odrůdy 
Marc KWS, ale v celém portfoliu 
hybridních odrůd společnosti 
KWS dostáváte do rukou zcela 
ojedinělé materiály, které vám da-
jí možnost posunout se v  pěsto-

inzerce

inzerce

Marc KWS – zdravá hybridní odrůda
Po roce znovu nastává čas, kdy přichází na řadu rozhodování ohledně výběru odrůd ozimé řepky. Oproti předchozím rokům je to v době, kdy je 
silně omezen vzájemný osobní kontakt. V době, kdy je pozastaveno konání všech veřejných akcí, včetně polních dní. O to bude vaše rozhodování 
těžší a obtížnější. 

Bohatě navětvené rostliny 
Marc KWS, květen 2019
 Foto archiv firmy

Zdravý, silný kořen, duben 
2020 Foto archiv firmy
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