
•  Úroda
•   Stabilita
•   Inovácia

•   Mohutné koreňové kŕčky

•   Stabilne vysoké úrody aj v podmienkach s nižšou dostupnosťou dusíka

•   Geneticky podmienená odolnosť voči vírusu žltačky okrúhlice

•  Stali sa náklady na hnojivá neúnosné?
• Zvoľte ten správny hybrid repky a ušetrite

SY Glorietta  
pre zisk vykvitá

Takmer pol tony z každého hektára naviac v úrode 
i v systéme s horšou dostupnosťou dusíka v porovnaní 
s najpredávanejšími odrodami na trhu.

štandard štandardSY Glorietta SY Glorietta

Pokusy EÚ 2018–2021

Osivá spoločnosti Syngenta - Vaša cesta k rastu
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Úroda podľa lokalít 
2018, 2019, 2020, 2021

SY Glorietta
SY Glorietta pre zisk vykvitá

► Stredne skorý hybrid.
►  Hybrid nesúci geneticky podmienenú odolnosť voči 

vírusu žltačky okrúhlice (TuYV).
► Vysoká odolnosť proti vyzimovaniu a poliehaniu.
► Stabilné úrody naprieč podmienkami a lokalitami.

►  Vysoká úroda aj na lokalitách s nižšou 
dostupnosťou dusíka.

► Odroda vhodná i na stanoviská s ľahšími pôdami.
►  Rýchlejší jesenný vývoj, avšak so štandardnou 

požiadavkou na morforeguláciu.

Technické parametre
Typ: stredne skorý
Balenie: 1,5 mil. semien
Odporúčaná hustota: 40–50 rastlín/m2

Odporúčaný výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Obsah oleja: 48,0 %
HTS: 5,10 g

Hybrid: EÚ

Vysvetlivky
c) interné pokusy

ČSÚ - priemerná úroda repky ozimnej v ČR  
2019 - 3,05 t/ha, 2020 - 3,38 t/ha, 2021 - 2,99 t/ha

ŠÚSR - priemerná úroda repky ozimnej v SR  
2019 - 2,86 t/ha, 2020 - 3,01 t/ha, 2021 - 3,02 t/ha

Pestovateľská charakteristika hybridu
Veľmi 

nízka/y
Nízka/y Stredná/ý Vysoká/ý

Veľmi 
vysoká/ý

Úroda t/ha

Obsah oleja

Odolnosť voči suchu

Reakcia na intenzitu

Odolnosť voči vyzimovaniu

Odolnosť voči poliehaniu

Výška rastliny

Odolnosť hodnotenie 1–9 (najvyššia)

Sclerotinia sclerotiorum

Phoma lingam

Verticillium

Alternaria

Botrytis

V Agro Žlunice, a. s. pestujeme repku vo vysokej intenzite. Každý rok hľadáme do svojej odrodovej skladby výkonnejšie 
a odolnejšie repkové hybridy. Repku SY Glorietta sme si vybrali na základe prehliadok pokusov. Hybrid SY Glorietta 

pestujeme tento rok na 60 ha, čo je 16 % výmery repky. Na jeseň som ocenil vysokú energiu klíčenia a vyrovnané 
vzchádzanie. Momentálne môžem zhodnotiť výborné prezimovanie, bujný vzhľad a rýchly nástup do jarnej vegetácie. 

Ing. Radek Mydlář, hlavný agronóm, AGRO Žlunice, a.s., ČR

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.

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09  Bratislava
Tel.: +421 2 49 10 80 11, e-mail: syn.info@syngenta.com www.syngenta.sk

 
Syngenta Slovensko

VSTÚpTe S NAMI 
dO pORASTu


