Hybrid

Silver

VYNIKAJÍCÍ VÝNOSY V PRAXI!
• velmi vysoký výnos ve všech podmínkách
• výrazná meziročníková stabilita
• vhodný hybrid i pro časné výsevy
SILVER je středně raná hybridní odrůda s vitálním podzimním růstem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, s velmi
dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý,
obzvlášť odolnost fómovému černání a hlízence je vysoká. Velmi dobře a hodně větví, takže je zapotřebí porosty
zbytečně nepřehušťovat. Počet nasazených šešulí je vysoký.
Mrazuvzdornost je velmi dobrá.
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2019.

SILVER je vhodný pro pěstování jak v teplé, tak v chladné
oblasti a zároveň i do oblastí přísuškových. Patří k nejužší špičce těch nejvýkonnějších odrůd. Velkým pozitivem je vysoká
meziročníková stabilita.
SILVER je hybrid s výbornými výsledky v praxi - u členů SPZO
dosáhl v roce 2017 nejvyššího výnosu v kategorii hybridů,
které jsou pěstovány na celkové ploše 1 000 až 5 000 ha.
Pozici výnosné odrůdy potvrdil u členů SPZO i v roce 2018,
kdy obsadil stříbrnou pozici.

„Odrůdy SILVER jsme si poprvé všimli na polních dnech, kde nás zaujala svým mohutným habitem a zdravými lodyhami. V roce 2017 jsme
proto hybrid vyzkoušeli a naseli na 29 ha. První tři týdny po zasetí bylo
sucho a řepka měla pomalejší start. Během krátké doby SILVER všechno
dohnal a do zimy šel ve velmi dobré kondici. Odrůda výborně přezimovala a na jaře díky rychlé regeneraci měla dostatečné množství větví.
Během vegetace přišla další období sucha, řepky byly nižšího vzrůstu,
s kratšími plodnými patry a my neočekávali žádné rekordní výnosy.
Kvůli rovnoměrnosti dozrávání a ochraně porostu před srážkami jsme
řepky před sklizní ještě zalepili. O překvapení se postaral hybrid SILVER,
který byl díky výnosu 5,03 t/ha v roce 2018 naší nejvýnosnější odrůdou.
Bonusem navíc pro nás bylo po sklizni zdravé zelené strniště bez napadení hlízenkou a vysoká HTS. Hybrid SILVER ukázal, že je opravdovým
stříbrem pro náš zemědělský podnik.“
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