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Vyzkoušený hybrid pro vysoký zisk
Hybrid Ermino KWS patří do silné skupiny inovativních hybridních odrůd ozimé řepky společnosti KWS. Společně s hybridem Marc KWS
a Umberto KWS otevírá velmi silnou skupinu šlechtění ozimé řepky KWS s mimořádnými vlastnostmi. Ermino KWS je plastický hybrid ozimé řepky,
který dosahuje vysokého výnosu v chladné i teplé oblasti pěstování.
Hybrid Ermino KWS má velmi vysoký výnosový potenciál,
který byl potvrzen ve zkouškách
ÚKZÚZ a SDO v roce 2017. Od
té doby se pravidelně zařazuje
mezi nejvýnosnější hybridy. Tento hybrid ozimé řepky je vhodný
především pro pěstitele, kteří při
pěstování ozimé řepky upřednostňují intenzivní agrotechniku.
Hybrid Ermino KWS je možné
pěstovat ve všech oblastech ČR.
Potvrzují to i výsledky z poloprovozních pokusů. Jak ukazuje
graf, v roce 2020 nebylo pro
Ermino KWS problém překročit hranici 5 t/ha na více lokalitách. Má rychlý podzimní vývoj
a je odolný vůči vyzimování.
Ermino KWS je středního vzrůstu, což má velmi příznivý vliv na

semene. Ermino KWS je dále
odolný také vůči patogenu Verticillium.
Hybrid je odolný i vůči sklerotiniové hnilobě a černi řepkové.
Vysoká odolnost vůči všem nejdůležitějším chorobám tak staví
Ermino KWS mezi nejefektivnější pěstované hybridy ozimé
řepky.

S-POD funkce
Dalším bonusem tohoto hybridu je odolnost vůči pukání šešulí,
která umožňuje přirozené dozrávání a využití jeho výnosového
potenciálu s minimálním rizikem předsklizňových ztrát. Tato
vlastnost je dána geneticky. Jde
o tzv. S-POD funkci. V praxi to
znamená, že takto geneticky vy-

systém pěstování především pro
svou vysokou plasticitu k pěstebním podmínkám (viz foto).
V obsahu oleje tento hybrid vysoce naplňuje požadované normy výkupu.
S pěstováním i s výkonností
hybridu Ermino KWS budete
jistě spokojeni, tak jako ti, kteří
ho již na svých polích mohli zasít
i sklidit.
Ermino KWS a všechny ostatní
hybridy z portfolia ozimých řepek KWS můžete vidět na našich
polních dnech, které plánujeme
obvykle v období na přelomu
května a června na různých místech po celé České republice.

hybridy zařazeny do těchto pokusů. V zemědělských podnicích
zakládáme poloprovozní odrůdové pokusy, kde je možné na
polních dnech si tyto odrůdy
prohlédnout a získat o nich důležité informace. Mimo tyto aktivity je možné využít dlouhodobých zkušeností regionálních
zástupců KWS Osiva s. r. o.,
kteří vám rádi pomohou při pěstování ozimé řepky.

Agronomická
charakteristika
Ermino KWS se chová v mnoha směrech jako klasický hybrid. Doporučujeme střední až
pozdní termín setí z důvodu
rychlého vývoje na podzim. Ermino KWS velmi dobře přezi-

Ermino KWS v květu
inzerce

Ermino KWS – technologie pěstování strip-till

nepoléhavost rostlin. Má nadprůměrnou odolnost k poléhání.
Pro hybrid je typický střední termín kvetení a dozrávání.

Gen RLM 7
Ermino KWS patří mezi zaregistrované hybridy, které jsou

bavený hybrid ozimé řepky je
schopný rovnoměrného dozrávání s minimálním rizikem předsklizňových ztrát.
Pro ziskovost pěstování ozimé
řepky není důležitý pouze výběr
odrůdy, ale společně s ní je zásadní i správně zvolená agrotechni-
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muje a na jaře včas regeneruje.
To jsou vlastnosti, které umožňují pěstovat úspěšně tento hybrid i v chladných oblastech.
Rostliny jsou středně vysoké,
odolné vůči poléhání. Ermino
KWS má střední termín kvetení. Termín sklizně je středně ra-

zdroj: POP KWS, 2020

šlechtěny vůči napadení houbou
Phoma spp. Šlechtitelský tým
KWS začlenil do nových odrůd
gen RLM 7, který zaručuje vynikající zdravotní stav porostu
a otevírá se tím tak cesta k reálnému velmi vysokému výnosu

ka. Naším cílem je dodávat pěstitelům kvalitní osivo ozimé řepky
podložené výsledky získanými
z výzkumů a od vzdělávacích institucí. Proto jsme v minulosti
navázali odbornou spolupráci
s ČZU v Praze, kde jsou naše

ný. Hybrid ozimé řepky Ermino
KWS se dá doporučit pro pěstování novými technologiemi zakládání porostů, jako je pásové
zpracování půdy strip-till v systému precizního zemědělství.
Ermino KWS se hodí pro tento
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