HIBRIDI KWS
OLJNE
OGRŠCICE
UMBERTO KWS, KWS GORDON, HYBRIROCK

Glede na dejstvo, da ima KWS vodilno vlogo v žlahtnenju oljnih
ogrščic, smo veseli, da lahko pridelovalcem ponudimo, zraven dobro
poznanih KWS hibridov Gordon in Hybrirock, nov visokoroden hIbrid
oljne ogrščice - UMBERTO KWS

UMBERTO KWS

HYBRIROCK

TIP 00

TIP 00

Lider med KWS hibridi oljne ogrščice
Srednje zgoden hibrid, ki hitro zaključuje jesenski razvoj
Izredna stabilnost pridelka
Visoka toleranca strokov za pokanje v času žetve in s tem ni
poljskih izgub
Hibrid primeren za pridelavo v vseh tipih tal
Primeren za setev v vseh setvenih rokih
Priporočena gostota setve 45 – 55 rastlin/m2
Dobro prezimi in izkazuje odpornost na Phomo, Sclerotinio

HIBRIDI OLJNE OGRŠCICE

HIBRIDI OLJNE OGRŠCICE

KWS GORDON

Srednje zgodnji hibrid, ki dobro prezimi
Visoka toleranca na spomladanske pozebe.
Jesenski razvoj je hiter in ga sejemo pozneje, saj dobro
prenaša nižje setvene temperature tal.
Srednje pozen začetek spomladanske vegetacije.
Cvetenje in zorenje sta zgodnja
Zelo prilagodljiv hibrid primeren za različne tipe tal in
različne podnebne razmere.
Daje izjemno visoke in stabilne pridelke.
Visoka vsebnost olja.
Zelo zdrave rastline z nizko občutljivostjo za
Sclerotinio – gnilobo.
Rastline se izredno močno razvejajo tako, da je cona
rodnosti zelo široka

Opombe

TIP 00

Zelo visokoroden hibrid v KWS ponudbi oljnih ogrščic
Po poskusih madžarskega neodvisnega testnega organa
NÉBIH, je bil KWS GORDON v letu 2012 po pridelku 112,4%
nad vso konkurenco in v letu 2013 108,2% nad vso
konkurenco
Zelo hiter razvoj v obdobju pred zimo
Zelo hitro nadaljuje razvoj po zimskem mirovanju
Zelo bujna in močna stebla
Srednje zgodnji začetek cvetenjain srednje zgodnje zorenje
Primeren je za lege z manj vlage v tleh in zelo toleranten na
nižje temperature
Ta visokoroden hibrid zahteva tudi pravilno agrotehniko in
prehrano, je pa namenjen sušnim legam in najvišjim
donosom
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ZASTOPNIK KWS ZA SLOVENIJO:
NOVALIS d.o.o.
Usnjarska ul. 7
SI-2000 Maribor
GSM: 040 204 190 Miran Dakovič univ.dipl.ing.agr.
GSM: 040 778 859 Veronika Žgeč univ.dipl.ing.agr.
e – pošta: novalis@siol.net
e – pošta: novalis.veronika@siol.net
Internet: www.novalis.si, www.kws.com
Facebook: Novalis   

