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Řepka, která je sázkou na jistotu
Pěstujete ozimou řepku? Nebaví vás neustále řešit, který fungicid je pro řepku nejlepší? Chcete být úspěšní pěstitelé? Tak zvolte osvědčené hybridy
řepky KWS! Společnost KWS SAAT SE je tradiční šlechtitelskou společností, která má velmi široký rozsah svých šlechtitelských aktivit napříč většinou
hospodářsky významných polních plodin a v posledním čase i zeleniny.
Ozimá řepka je v portfoliu společnosti KWS SAAT SE poměrně
mladou plodinou, avšak s významným dopadem na posunutí významných užitkových vlastností. V dnešní době, kdy dochází k výrazným omezením v používání chemických přípravků při pěstování ozimé řepky, je velmi ceněnou vlastností přirozeně vysoká odolnost vůči hlavním chorobám, jako je fomové černání stonku řepky
(Leptosphaeria maculans) či fomová hniloba brukvovitých (Leptosphaeria biglobosa), přičemž obě choroby mají společné nepohlavní stadium Phoma lingam, dále vůči verticiliovému vadnutí
řepky (Verticillium longisporum) i vůči hlízence obecné (Sclerotinia
sclerotiorum). Tyto vyšlechtěné vlastnosti jsou velmi hospodářsky
důležité a řadí řepky KWS na absolutní špičku v celém rozsáhlém
sortimentu řepek, které jsou na českém trhu k dispozici.

Odolnost vůči chorobám a vysoký výnos
V případě, že chcete skloubit vysokou odolnost k chorobám a vysoký výnos, máte jedinečnou možnost s řepkami KWS! Ti z vás,
kteří řepky KWS pěstují, a není to málo farmářů, již tyto přednosti vyzkoušeli a dlouhodobě se vrací k odrůdám KWS. Sortiment
řepek KWS je poměrně široký a jsou v něm zahrnuté jak léty prověřené odrůdy Alvaro KWS, Factor KWS a Hybrirock, tak i odrůdy
novějšího typu, jako jsou Umberto KWS, Marc KWS a Ermino
KWS, u kterých je kromě vysokého výnosu posílena i odolnost
vůči chorobám, hlavně fomovému černání stonku s využitím genů

RLM 7 a RLM 3. Tyto odrůdy mají rovněž významnou hospodářskou vlastnost, a to přirozenou nepukavost šešulí (S-POD funkce), což je vlastnost, která udrží veškerou úrodu uchráněnou před
vlivem povětrnostních podmínek až do plné zralosti celého porostu. Specifickým hybridem je řepka Allberich KWS s polotrpasličím vzrůstem, která nachází uplatnění hlavně u pěstitelů, kteří
nemají k dispozici vysoké portálové postřikovače, a tak ocení jeho
menší vzrůst.
Všechny hybridy KWS jsou intenzivně testovány v poloprovozních pokusech napříč celou Českou republikou na více než 25 lokalitách v různých půdních a klimatických podmínkách. Rovněž
intenzita pěstování se v různých lokalitách liší, a tak je možné si
udělat velmi pěknou představu o výnosových možnostech jednotlivých odrůd. Tyto informace doplňujeme výsledky z pokusů ČZÚ

a dále čerpáme informace z okolních států tak, abychom mohli
připravit co nejpřesnější informace pro vás, naše pěstitele, protože
jenom váš úspěch je naším úspěchem.

Umberto KWS
Hybrid Umberto KWS je absolutní špičkou v sortimentu řepek,
což potvrzují jak jeho výsledky v pokusech, tak i výsledky na vaších
polích. Umberto KWS byl v letech 2018 a 2019 nejvýnosnějším
hybridem ve zkouškách SPZO na Slovensku a v registračních pokusech v COBORU v Polsku dosáhl výnosu 121 % na průměr
kontrol. Umberto KWS byl nejvýnosnějším hybridem ve specifických maloparcelkových pokusech ČZÚ v Červeném Újezdě jak
v roce 2018, tak i v roce 2019. Umberto KWS patří do skupiny
univerzálních vysoce výnosných hybridů vhodných k pěstování
v systému zvýšené intenzity, kdy velmi dobře dokáže zužitkovat
nabídnuté živiny.

Marc KWS
Hybrid Marc KWS je hybrid, který byl podroben důkladnému
prověřování svého zdravotního stavu a to v rámci zkoušek na
ČZÚ, kde vyhodnocovali celý komplex nemocí stonků na strništi.
Marc KWS byl nejméně napainzerce
denou odrůdou. Svůj výnos potvrdil v pokusech SDO, kde

v roce 2015–2017 měl v teplé
i chladné oblasti velmi obdobný
výnos na nádherné úrovni 116 %,
respektive 115 %. V rámci provozních ploch v ČR hybrid
Marc KWS potvrzuje, že se
může pěstovat ve všech výrobních oblastech, kdy zúročuje
svůj vysoký výnosový potenciál,
který je podpořen vynikajícím
zdravotním stavem. Tyto vlastnosti se v tomto hybridu velmi
dobře doplňují a přispívají
k velké spokojenosti pěstitelů.
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Ermino KWS
Hybrid Ermino KWS patří do trojice hybridů, které se vyznačují
vysokým výnosem a vynikající odolností vůči chorobám, navíc se
však vyznačuje ještě jednou vlastností, a to je enormní plasticita.
Tento hybrid je možné pěstovat kdekoliv, kdykoliv a v jakýchkoliv
podmínkách! Hybrid Ermino KWS se velmi dobře dokáže přizpůsobit rozdílným situacím, které se mohou během roku vyskytnout
a vždy je schopný velmi dobře výnosově reagovat.
Podmínkou úspěšného pěstování ozimé řepky je úspěšné založení porostu na podzim tak, aby řepka dokázala jít do zimy ve výborné kondici s dobře hluboce zakořeněnou rostlinou, protože jenom
dobře narostlý a vyvinutý kořen dokáže na jaře zajistit dostatečný
přívod živin pro intenzivně rostoucí porost s vysokým výnosovým
potenciálem. Řepky Umberto KWS, Marc KWS a Ermino KWS
vykazují vynikající vitalitu v počátcích růstu, a když k tomu připočítáme vynikající zdravotní stav, již v počátcích je „našlápnuto“
k vynikajícím výsledkům.
Ing. Josef Maňásek, Ph.D.
produktový manažer
KWS OSIVA s. r. o.

