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Ermino KWS – výnosný univerzál
Nacházíme se na konci jarního období a pěstitele opětovně čeká důležitý krok. Vybrat na své pozemky osivo ozimé řepky pro podzimní setí. Osivo, které
přinese co největší ekonomický efekt a zisk. V této klimaticky nejisté době je to úloha nelehká. V době odkvétání letošní řepky je potřeba vybrat hybrid
ozimé řepky s tím, že se výsledek uvidí až za rok.
A neulehčuje to ani fakt, že na
našem trhu je v nabídce pro další
hospodářský rok 2020/2021 více
než 100 odrůd ozimé řepky. Jak
tedy správně vybrat?

Stanovení priorit
Požadavky pěstitelů na vlastnosti odrůdy či hybridu ozimé
řepky určují ekonomické a pěstitelské faktory, půdní a klimatické
podmínky. Prioritou číslo jedna je
pro všechny pěstitele vysoký výnos. Výkon bez dobrého zdravotního stavu je nemyslitelný. Takže
prioritou číslo dvě je odolnost
a tolerance vůči chorobám. Pro
pěstitele v horších půdních i klimatických podmínkách je rozhodující schopnost přizpůsobení,
tzv. plasticita a pro všechny pěstitele stabilita výnosu bez ročníkových výkyvů – priorita číslo tři.

značku ATAWAC. Je to zkratka
tří anglických slov, Any Time –
kdykoli, Any Where – kdekoli,
Any Condition – v jakýchkoliv
podmínkách. Který hybrid by
o tuto značku nestál a který pěstitel by nestál o tento hybrid? Hybrid ozimé řepky Ermino KWS
těmto požadavkům plně vyhovuje. V České republice byl registrován v roce 2016 po velmi úspěšném uznávacím řízení v pokusech ÚKZÚZ, kdy ve zkušebních letech 2014–2016 měl
průměrný výnos 6,26 t/ha. Neméně úspěšný je i v SDO. V letech 2017–2019 byl hybrid
Ermino KWS v pokusech SDO
ÚKZÚZ zkoušen jak v teplé, tak
chladné oblasti. V obou si vedl
znamenitě. V TO i CHO dosáhl
112 % na průměr pokusu. V poloprovozních pokusech společ-

Výnosy hybridu Ermino KWS v roce 2019 v ploše
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ZD Dolní Újezd
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Zdroj: Katalog KWS 2019

Zdroj: KWS – poloprovozní pokusy

Výnos?
Kdekoliv a kdykoliv!
Tyto priority, nebo chcete-li
požadované vlastnosti hybridů,
shrnuli naši kolegové v KWS
France pod výstižnou obchodní

nosti KWS, které jsou zakládány
na stanovištích ve všech klimatických oblastech ČR, se ve výnosu pohybuje Ermino KWS vždy
mezi prvními spolu s hybridem
Umberto KWS a Marc KWS
(viz graf).

a seznamuje s jejich výsledky
pěstitele. Co se týče odrůd, ČZU
funguje jako nezávislý pozorovatel, který také dalšími aktivitami napomáhá pěstitelům řepky
k úspěchu. A pak je tu ÚKZÚZ
a zejména SDO. Seznam doporučených odrůd řepky poskytuje
pěstitelům objektivní informace
o odrůdách a usnadňuje jim tak
orientaci v širokém sortimentu
odrůd. Všechny tyto výsledky se
k pěstiteli dostávají různými cestami. Společnost KWS OSIVA
sází na kontakt s jednotlivými
pěstiteli v osobě regionálního zástupce. Jsme na spolupráci s vámi připraveni.

Rozkvetlé pole s hybridem řepky Ermino KWS

Vlastnosti, bez kterých
to nejde
Ermino KWS je produkt ze
šlechtitelské dílny KWS, která
dodává na trh v ČR osivo odrůd
ozimé řepky již přes 15 let. Při
šlechtění odrůd zohledňuje nároky pěstitelů na výnos, častější
výskyt chorob a škůdců způsobený větším zatížením osevního
postupu řepkou či změnou klimatu. Hybridy společnosti KWS
již měly možnost pěstitele přesvědčit o svých kvalitách, zejména co se týče výjimečného zdravotního stavu. Ermino KWS vykazuje nadprůměrnou odolnost
vůči Sclerotinia a Verticillium,
vložený gen RLM 7 je zárukou
vysoké rezistence vůči Phoma.
Vyžaduje střední termín setí, perfektně přezimuje, během celé
vegetace jsou rostliny silně vitální. Zdravý kořenový krček a silná
zdravá rostlina, růst bez stresu až
do sklizně, bez tohoto nelze dosáhnout vysokého výnosu. Zdravý porost s minimem napadených rostlin má potenciál k přirozenému dozrávání, bez vynuceného nouzového dozrávání
vyvolaného chorobami. Přirozené dozrávání je zárukou toho, že
rostlina je schopna využít veškerý potenciál, který jí daná lokalita
a daný ročník nabízí. S-POD
funkce, tedy snížená pukavost
šešulí, je obranou proti snížení
výnosu vystřelováním zrna, a to
zejména při zdlouhavé a opožděné sklizni. Jednoduchému a optimálnímu průběhu sklizně nahrává také schopnost stejnoměrného dozrávání porostu. Hybrid
Ermino KWS reaguje velmi pozitivně na zvýšenou intenzitu agrotechniky, přičemž je vysoce
odolný vůči poléhání. Zvolená
intenzita agrotechniky je důležitým prostředkem k využití jeho
výnosového potenciálu. Pokud
bychom chtěli shrnout vlastnosti
hybridu Ermino KWS, mohlo by
to znít takto – výnosný univerzál.

Pokusy, výsledky,
informace

Vitální rostlina hybridu řepky Ermino KWS
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Společnost KWS OSIVA zakládá vlastní pokusy s řepkou,
které každoročně pěstitelům
předvádí a vyhodnocuje. Každý
pěstitel si zde může řepku takzvaně osahat. KWS OSIVA spolupracuje s ČZU, která zakládá
vlastní pokusy, vyhodnocuje je
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