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•  Celkový víťaz testovania na ÚKZÚZ ČR v období 2017–2019 

•  Víťaz skúšok ÚKZÚZ ČR SDO 2018–2020

•  Stabilný a veľmi vysoký výnos naprieč podmienkami a lokalitami

•  Vysoká HTS i v suchých podmienkach, vhodný aj na horšie stanovištia

•  Odolnosť voči vírusu žltačky okrúhlice (TuYV) a Phoma lingam (gén RLM7)



Kúpte si víťaza!
► Poloprevádzkových pokusov SPZO SR v roku 2022

► Poloprevádzkových pokusov Agrada ČR v roku 2022

► Skúšok ÚKZÚZ ČR v skupine hybridov testovaných v rokoch 2017–2019

► Skúšok ÚKZÚZ ČR SDO 2018–2020

Registrovaná odroda 2020

•  Stredne skorý hybrid repky ozimnej 

•  Celkový víťaz testovanie na ÚKZÚZ ČR v období 
2017–2019 (114 % v roku 2017, 117 % v roku 2018,  
122 % v roku 2019)

•  Stabilné a veľmi vysoké úrody naprieč podmienkami 
a lokalitami v EÚ

•  Vysoká HTS aj v suchých podmienkach

•  Hybrid nesúci geneticky podmienenú odolnosť proti vírusu 
žltačky okrúhlice (TuYV) a fóme (gén RLM7) 

•  Rýchly vývoj na jeseň spojený s možnosťou neskorej sejby 

•  Rastliny nemajú na jeseň tendenciu k prechodu z fázy 
prisadnutej ružice do predlžovacieho rastu

•  Vhodná aj na horšie stanovištia - piesočnaté pôdy, 
aj do podmienok minimalizácie

•  Vysoká odolnosť proti vyzimovaniu a poliehaniu

•  Dobrý zdravotný stav
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AganosTM kontrolná odroda

Porast repky AganosTM, 29. 10. 2019 Zberové poschodie repky AganosTM 

AganosTM
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Víťaz štátnych odrodových skúšok 
ÚKZÚZ ČR v skupine hybridov 
testovaných v rokoch 2017–2019

VSTÚpTe S naMi 
DO pORaSTu

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.

Pre bližšie informácie kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
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