Vážení zákazníci,
Pokiaľ sa práve chystáte vyplniť rezervačný formulár na osivo SMART KWS pre rok 2022, tu je niekoľko
rád a doporučení:
1. Vzhľadom na vysoký záujem pestovateľskej verejnosti o Smart systém pestovania cukrovej repy,
odporúčame Vám zarezervovať si osivo v dostatočnom predstihu. Nedokážeme totiž dopredu
odhadnúť presne záujem o SMART odrody a zaručiť ich neobmedzenú dostupnosť.
2. Nemôžeme zaručiť, že pri neskoršej rezervácií / objednávke bude zarezervovaná odroda
k dispozícií v dostatočnom množstve. Vyhradzujeme si preto právo požiadať vás o zmenu
rezervácie v prípade, že vami požadovaná odroda už nebude k dispozícií.
3. Odporúčame kombinovať viacej Smart odrôd pri väčších plochách – nevsádzajte len na jednu
odrodu, všetky majú dostatočne dobrú výkonnosť, rozložte spektrum vlastností a tolerancií na viac
odrôd.
4. Pokiaľ vyberiete odrodu tolerantnú ku háďatku, zaistíte si dobrú výkonnosť i v prípade, že vaše
pozemky nebudú zamorené háďatkom repným – poistíte si tak tržby za repu.
5. Naopak, pokiaľ ste si na 100 % istý tým, že na pozemkoch pre repu nie je, nebol a nehrozí výskyt
háďatka, kúpte si mierne lacnejšiu odrodu bez tolerancie ku háďatku.
6. Je výhodnejšie použiť systém CONVISO® SMART na všetky plochy podniku, ako ich kombinovať
s klasickými odrodami (znižuje sa riziko chýb v zámene osiva, vo vypláchnutí postrekovača,
zvyšuje to časovú flexibilitu obsluhy postrekovačov, šetrí náklady na zber úrodu, šetrí nervy a čas)
7. Pokiaľ si neviete rady s výberom správnych odrôd, obráťte sa na zástupcov KWS, radi vám
poradia!
Ponúkame novú odrodu SMAR ROSSADA KWS, ktorá je v predaji od roku 2021 a vyznačuje sa vysokou
cukornatosťou a vysokým výnosom koreňa.
Všetky odrody, ktorá ponúkame, sú vyskúšané v praxi (3 roky) a v pokusoch cukrovarov (3 roky). Všetky
odrody boli počas registrácie otestované ÚKSUP - om na vybiehanie, všetky s vynikajúcim výsledkom.
Nie je žiadny zásadný rozdiel v kvalite, cukornatosti alebo výnose oproti klasickým odrodám cukrovej
repy. Ponúkame plný sortiment odrôd s toleranciami k rizománií, háďatku i cerkospóre a v rôznych
kombináciách tolerancií.
Základom ponuky budú odrody SMART ROSSADA, SMART BELAMIA, SMART BRIGA a SMART
DJERBA.

SMART ROSSADA KWS | RiCe | C-NC typ | vysoký výnos koreňa, vysoká
cukornatosť | vysoká odolnosť k listovým chorobám
SMART BELAMIA KWS | RiCe | N typ | vysoký výnos koreňa, stredne
vysoká cukornatosť | vysoká odolnosť k listovým chorobám
SMART BRIGA KWS | RiCeNem | NC typ | stredne vysoký výnos koreňa,
vysoká cukornatosť | stredná odolnosť k listovým chorobám
SMART DJERBA KWS | RiCe | N typ | dominuje zdravotným stavom
koreňa a v oblastiach s výskytom macrophominy dáva najvyšší výnos

