Rostlinná výroba

Hybrid řepky do teplejších oblastí
Ozimá øepka KWS Hybrirock má své zasloužené místo na polích u pìstitelù napøíè celou Evropou, a to již od své registrace
v roce 2013. Je to plnì zrestaurovaný hybrid øepky ozimé typu OGURA, což jí dává jistotu opylení, následné tvorby semen
a výnosu.

V Maïarsku byl
hybrid Hybrirock
pìstován na 16 %
celkové výmìry
øepky ozimé.

Již po dvou letech po registraci
v EU a zaøazení tohoto hybridu do
prodeje se stal nejpìstovanìjší øepkou v teplé oblasti celé Evropy,
vèetnì Slovenska. V Maïarsku byl
pìstován na 16 % celkové výmìry øepky ozimé. V Polsku dosáhl
v roce 2015 v pokusech COBORU
prùmìrného výnosu semene 5,29
t/ha z 24 sledovaných lokalit.
Své pìstitele v Èeské republice si
našel pøedevším v teplých oblastech s nedostatkem srážek, a to
zejména na Moravì, v Polabí a ve
výhøevných a pøísuškových regionech Èech. Tím, co ho pøedurèuje k tìmto výsledkùm, je jeho genetický potenciál, který mu dali
šlechtitelé KWS dùsledným výbìrem rodièovských linií.

Tři směry šlechtění
V první øadì byl dán dùraz na vitální, silnou a plastickou odrùdu.

Tento požadavek splòuje Hybrirock na výbornou. Od toho se
odvíjí i jeho pojmenování. Splòuje to rychlým rùstem na podzim,
kdy vytváøí silný kùlovitý koøen s
bohatým vlášením a širokým koøe-

novým krèkem, ale pøitom zùstává srdíèko se vzrùstným vrcholem
pøisedlé.
Tato jeho vlastnost mu umožòuje pomìrnì dobøe se bránit poškozením škùdci, tím, že jim sta-

èí urùstat, dovoluje nám možnost
pozdního setí s pøedpokladem na
dobrou pøípravu rostliny na zimu
s velmi dobrou mrazuvzdorností. K základní agrotechnice u tak
rychlého rùstu a vývoje patøí pou-
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Rostlinná výroba/Inzerce
Kdokoli
z pìstitelù se
rozhodne pro
pìstování hybridu
Hybrirock, dostane do svých rukou
a potažmo na svá
pole silnou, vitální
a plastickou rostlinu.

žití morforegulátoru ve fázi rùstu
4. až 6. listu.
V druhé øadì se zamìøili na výbìr
linií s pøirozenou odolností vùèi
spektru houbových chorob. Pøedevším s fomovou hnilobou (Pho-

ma), hlízenkou obecnou (Sclerotinia) a èerní øepkovou (Alternaria).
Dosažení tak dobrých výnosových výsledkù je dáno právì skuteèností, že na jaøe jde Hybrirock
do regenerace jako silný a zdra-

vý porost. Co se týká fungicidní
a insekticidní ochrany bìhem vegetace, vyžaduje standardní postupy.
Zatøetí se zamìøili na vlastní stavbu rostliny. Pøedevším silný zdra-

Nastavme kurz
k vysokým
výnosům

Zdravé základy
pro pěstování
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 Výnosová a kvalitativní štědrost
 Gen RLM 7 - jistota optimálního růstu na podzim i na jaře
 Výnos kdekoliv, kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek

FELICIANO KWS
 Gen RLMs - nová geneticky podmíněná odolnost
vůči chorobám báze stonků Phoma
 Vynikající tolerance k virové žloutence (TuYV)
 Dobrá tolerance k chorobám kořene Verticillium
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MARC KWS
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 Co naroste, to se sklidí
 Markantní a bezkonkurenční odolnost vůči hlavním chorobám řepky
 Výborný zdravotní stav až do sklizně - optimalizace příjmu živin

UMBERTO KWS

GEN
3
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 Trojitá ochrana výnosu
 Gen RLM 3 a RLM 7 - zdravé rostliny jsou základem vysokého výnosu
 Dvojnásobný vítěz poloprovozních pokusů SPZO na Slovensku v letech 2018 a 2019
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vý stonek jí zaruèuje nepoléhavost
a s tím spojenou snadnou sklizeò
a omezení ztrát. Hybrirock nasazuje mohutné vìtve jak primárního, tak sekundárního øádu. Tím
dokáže eliminovat výpadek poètu
rostlin na plochu a velmi dobøe
tuto plochu pokrývá.
Na tìchto vìtvích vytváøí velký
poèet pomìrnì dlouhých a pevných šešulí, které dobøe odolávají
pukání, a to jak z dùvodu mechanického poškození, ať už kroupami, zvìøí nebo pøi sklizni, tak pøirozeným projevem zralosti. Co se
týká termínu kvetení, patøí mezi
hybridy èasné, to platí i pro termín dozrávání s tím, že dozrává celá rostlina najednou, èímž
umožòuje pøesnìjší naplánování
skliznì.
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Kdokoli z vás pìstitelù se rozhodne pro pìstování hybridu øepky ozimé Hybrirock, dostane do
svých rukou a potažmo na svá
pole silnou, vitální a plastickou
rostlinu, která se dokáže velmi
dobøe vyrovnat se všemi podmínkami pìstování, a to pøedevším
v oblastech teplých až výhøevných
s deficitem srážek oproti jiným regionùm.
Dostane hybrid øepky ozimé
s rychlým startem na podzim, velmi dobrým regenerováním již od
èasného jara a zdravou rostlinu
bìhem celé vegetace. Za to bude
odmìnìn vysokým výnosem s velmi dobrou olejnatostí.
Úspìch jakékoli èinnosti spoèívá
na zdravých základech, a to odrùdy ozimé øepky KWS bezesporu
mají. Pøeji vám snadné rozhodování pøi výbìru osiva ozimé øepky
pro letošní zásev. Regionální zástupci firmy KWS jsou pøipraveni vám být s tímto zodpovìdným
úkolem nápomocni.
Robert ŠVEC,
KWS OSIVA s.r.o.
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