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NOVINKY v ponuke osív

PŠENICA
Airbus 
Butterfly
Expo
RGT Premiant

JAČMEŇ OZIMNÝ
LG Triumph

HRACH OZIMNÝ
Balltrap

PROJEKT „PENAM 
ODPORÚČA“ — VÝHODNÉ 
SPOJENIE PENAMU A OSEVY

PENAM – posúdenie pekárenskej kvality, 
znalosti o tom, aká je potreba kvality múky 
v pekárňách, aby bol zákazník spokojný.

OSEVA – znalosti o agronomických 
vlastnostiach odrody, náchylnosti k chorobám 
a úrodách.

DÔVOD
• rozsiahly sortiment odrôd pšenice v SR,
• nemožnosť skladovania po jednotlivých odrodách 

vo veľkokapacitných silách,
• výkupné parametre pšenice nevypovedajú nič 

o pekárenských vlastnostiach.

V PONUKE 
NEPREHLIADNITE



PŠENICA OZIMNÁ

Airbus E  
 

• udržiavateľ : Limagrain Europe, FR,
• veľmi skoré E,
• dosahuje vynikajúce úrody v KVO 

a RVO,
• nepoliehavá odroda s výborným 

zdravotným stavom,
• vysoká odolnosť voči hrdzi plevovej 

na liste aj klase, tiež voči hrdzi pše-
ničnej,

• veľmi dobrá odolnosť voči fuzáriam 
v klase,

• nakoľko ide o intenzívnu odrodu 
s elitnou potravinárskou kvalitou, 
odporúča sa intenzívna technológia 
pestovania,

• vzhľadom ku skorosti odrody sa od-
porúča skorá sejba.

Amburgo C

• Šľachtiteľ: APSOV, IT,
• registrácia: 2017, EU katalóg,
• stredne neskorá ostinatá pšenica, 
• keksíková / kŕmna odroda,
• vysoký výnos zrna s priaznivým po-

merom alveografických parametrov 
W a P/L vo svojej kategórií,

• odroda s veľmi dobrým zdravotným 
stavom,

• výška rastliny 80–95 cm,
• odroda s vysokou odolnosťou voči 

poliehaniu.

Arkeos C

 •šľachtiteľ: Limagrain Central Europe 
Cereals, s. r. o., CZ,

• skorá bezostinatá odroda, štartuje 
na jar na dĺžku dňa, nie na teplotu,

• vysoká odnoživosť, nízka rastlina 
s veľmi produktívnym klasom,

• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu 
a poliehaniu,

• odroda vhodná na výrobu oplátok,
• stredná odolnosť voči chorobám, 

citlivá na fuzariózy v klase,
• nízky výsevok 3,5 MKS/ha,
• nesiať po kukurici,
• pestovateľsky vhodná do všetkých 

oblastí okrem veľmi suchých,
• HTZ nízka na úrovni 40 g.

Athlon E  
 

• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 
Slovakia, spol. s.r.o,

• stredne skorá bezostinatá elitná 
pšenica nižšieho vzrastu,

• vysoko úrodná vo všetkých oblas-
tiach,

• odolná proti poliehaniu,
• dobre odoláva mrazom,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti 

hrdziam,
• citlivá na chlórtoluron,
• veľmi dobre zvláda ľahšie pôdy 

a suchšie lokality,
• veľmi tolerantná ku skorým a nesko-

rým termínom sejby,
• možnosť pestovania po obilnine,
• HTZ vysoká – 48 g.

Annie E  
 

• šľachtiteľ: SELGEN, a.s., CZ,
• právne chránená odroda,
• potravinárska stredne skorá odroda,
• rastliny stredne vysoké, stredne 

odolné až odolné proti poliehaniu,
• odolná proti vymŕzaniu,
• stredne odolná proti múčnatke trá-

vovej na liste a klase,
• dobrý zdravotný stav, odolná voči 

hrdziam, stredne odolná voči listo-
vým škvrnitostiam a septórii plevovej 
v klase a hrdzi pšeničnej, stredne 
odolná voči fuzariózam,

• tolerantná k neskorému termínu sej-
by a predplodine,

• vhodná na pestovanie v KVO a RVO,
• odporúčaný výsevok 3–3,5 MKS,
• veľké zrno s výbornými pekárenský-

mi parametrami,
• potravinárska kvalita E.



Attraktion A  
 

• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 
Slovakia, spol. s.r.o,

• právne chránená odroda,
• stredne skorá bezostinatá odroda,
• rastliny nižšie až stredne vysoké,
• dobrá odolnosť proti poliehaniu 

a proti vymŕzaniu,
• vysoká odnožovacia schopnosť,
• veľmi dobrý zdravotný stav, vyniká 

zdravotným stavom listov a rezisten-
ciou voči múčnatke,

• vhodná pre pestovanie vo všetkých 
výrobných oblastiach,

• zrno má nižšiu HTZ,
•odporúčaný termín sejby je na za-

čiatku až v strede agrotechnického 
termínu,

• odporúčaný výsevok – 3,5–4,5 
MKS/ha,

• zrno má vysokú stabilitu čísla pokle-
su, vysoké hodnoty sedimentácie a 
objemovú hmotnosť.

Avenue A

• udržiavateľ: Limagrain Europe, FR
• právne chránená odroda
• veľmi skorá bezostinatá odroda, 

v skorosti porovnateľná s ozimným 
jačmeňom,

• rastliny nízke s vysokou odolnosťou 
k poliehaniu,

• vysoko odnoživá,
• veľmi dobrý zdravotný stav v ce-

lom spektre listových aj klasových 
chorôb,

• plastická odroda vhodná do všet-
kých oblastí,

• možné pestovanie po obilnine,
• aplikácia morforegulátorov nie je 

potrebná,
• odporučený je skorý výsev,
• vzhľadom k skorosti odporúčame 

správne fázy pre prihnojenie,
• výsevok v KVO 3,3–3,8 MKS/ha  

(15.–25.9.), 3,8–4,3 MKS/ha 
(25.9.–30.9.),

• výsevok v RVO 3,0–3,5 MKS/ha  
(15.–25.9.), 3,4–4,2 MKS/ha 
(25. 9.–30. 9.).

Bazilika A

• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o., Branišovice, 
CZ,

• veľmi úrodná odroda vhodná pre 
intenzívne pestovanie,

• krátkostebelnatá odroda, výška po-
rastu 82 cm,

• stabilné potravinárske parametre,
• zrno menšie až stredné s vysokým 

obsahom škrobu,
• odroda dáva rekordné úrody v KVO 

a RVO,
• neodporúča sa jej zaradenie do 

osevného postupu v ZVO,
• vyžaduje skorú sejbu,
• sejba po obilnine možná v prvej po-

lovici agrotechnického termínu,
• výsevok 3,5–4,2 MKS/ha,
• možnosť jedného fungicídneho ošet-

renia do klasu,
• HTZ nízka.

Butterfly E  
 

•udržiavateľ: SELGEN, a.s., CZ,
• poloskorá elitná odroda.
• disponuje vysokou mrazuvzdornos-

ťou,
• nižšia až stredná odnožovacia 

schopnosť, vysoký výnos dosahuje 
klasom a veľmi vysokými objemový-
mi hmotnosťami na úrovni až okolo 
55 g,

• v kvalite vyniká najmä vysokou väz-
nosťou múky,

• výsevok je optimálne okolo 3–4 
MKS/ha, pri skorom výsevku posta-
čuje 3 MKS/ha,

• svoje prednosti využíva najmä po 
zlepšujúcej predplodine.

PŠENICA OZIMNÁ



Expo E  
 

• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 
Slovakia, spol. s.r.o,

• stredne skorá odroda s výbornou 
zimuvzdornosťou,

• excelentné potravinárske parametre 
s veľmi vysokou kvalitou zrna až na 
úrovni E+,

• kompenzačný typ pšenice stredne 
vysokého vzrastu,

• vhodná do všetkých výrobných ob-
lastí s výsevkom 3,5 – 5 MKS/ha,

• pre dosiahnutie stabilnej úrody 
vysokej potravinárskej kvality sa od-
porúča aplikovať kvalitatívnu dávku 
dusíka.

Genius E  
 

• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 
Slovakia, spol. s.r.o,

• stredne neskorá bezostinatá elitná 
odroda nižšieho vzrastu,

• vhodná do všetkých oblastí,
• vysoký úrodový potenciál,
• odroda vhodná pre intenzívne i ex-

tenzívne pestovanie,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobrá odnožovacia schopnosť,
• dobrá mrazuvzdornosť,
• dobrá odolnosť proti hrdzi pšeničnej 

a trávovej, múčnatke trávovej a fuza-
rióze,

• možnosť sejby po pšenici,
• výsevok 3,0–4,5 MKS/ha v závislos-

ti od termínu sejby,
• vyššia HTZ.

Evina E  
• udržiavateľ: Limagrain Europe, FR,
• právne chránená odroda,
• stredne neskorá a stredne vysoká 

odroda,
• vysoký výnos zrna vo všetkých 

výrobných oblastiach v ošetrenej 
i neošetrenej variante,

• plastická, vhodná do všetkých vý-
robných oblastí,

• rastliny s dobrou odnožovacou 
schopnosťou a dobrou odolnosťou 
proti poliehaniu,

• stredná zimuvzdornosť,
• vysoká odolnosť voči hrdzi pšenič-

nej a septorióze plevovej,
• nízky obsah DONu v zrne,
• možno vysievať aj po obilnine 

a včas zberanej kukurici,
• vysoká HTZ,
• výsevok v KVO 3,5–3,9 MKS/ha 

(15.–25. 9.), 3,8–4,4 MKS/ha 
(25. 9.–20. 10.),

• výsevok v RVO 3,3–3,8 MKS/ha 
(15.–25. 9.), 3,7–4,5 MKS/ha 
(25. 9.–30. 10.),

• potravinárska kvalita E.

IS Agilis E  
 

• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK,
• rok registrácie 2017,
• extra skorá ostinatá odroda so špič-

kovou kvalitou rady CAPO, E 8–9,
• stredný výnos zrna s HTZ okolo 46 g,
• výška rastlín 105–110 cm,
• vyznačuje sa dobrou odolnosťou 

voči virózam,
• dobre odolná voči poliehaniu,
• dosahuje dobré výsledky aj v such-

ších pôdach a v podmienkach nú-
dzového dozrievania,

• výborná predplodina pre repku ozim-
nú vo vyššie položených oblastiach.



IS Conditor C  
 

•šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK
• stredne neskorá ostinatá odroda,
• stredný vzrast, dobrá odolnosť voči 

poliehaniu,
• výborná odnožovacia a regeneračná 

schopnosť,
• vysoký a stabilný úrodový potenciál,
• vysoko odolná voči chorobám pše-

nice,
• kŕmná odroda s možným pečiváren-

ským využitím,
• vhodná do všetkých pestovateľských 

oblastí, aj s výskytom vysokej zveri,
• výsevok do 4 MKS/ha, sejba v stre-

de agrotechnického termínu,
• HTZ 41–43 g,
• vyrobené aj v eko kvalite, určené 

pre podniky v ekologickom systéme 
hospodárenia.

IS Gordius E–A

• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK,
• stredne neskorá ostinatá odroda,
• výška rastlín je 105–110  cm,
• stredná odolnosť voči poliehaniu 

a vymrznutiu,
• vyniká odolnosťou voči listovým 

škvrnitostiam,
• odporúčaný termín sejby: 

1. 10.–15. 10.,
• odporúčaný výsevok: 

– skorá sejba 4,0–4,5 MKS/ha, 
– optimálny termín 4,3–4,8 MKS/ha, 
– neskorá sejba 5,0–5,6 MKS/ha,

• stredná odnožovacia schopnosť, 
kompenzačný typ s vysokým počtom 
zŕn v klase,

• HTZ 41–43 g,
• potravinárska kvalita A (objem. 

hmotnosť 790–810 g/l, obsah dusi-
katých látok 13,3–14,2 %).

Maurizio E
  

• šľachtenie firmy Probstdorfer Saatzucht 
GesmbH & CoKG, AT,

• registrovaná v roku 2017 na Slovensku,
• nová, mimoriadne výnosná odroda 

vyžadujúca vyššiu hustotu porastu 
s výsevkom okolo 330–370 semien 
na meter štvorcový,

• v kukuričnej oblasti dosahovala 
úrody v priemere 127 % na kontrolu, 
v niektorých oblastiach až 163 %,

• elitná pšenica s ostinatým typom 
klasu,

• vysoká HTZ aj hektolitrová váha ako 
aj vysoká väznosť vody s múkou,

• nadpriemerná tolerancia voči hrdzi 
plevovej,

• stredne vysoký vzrast zabezpečuje 
dobrú odolnosť voči poliehaniu.

Midas E  
• šlachtiteľ: Saatzucht Donau GmbH & Co 

KG, AT,
• stredne skorá ostinatá odroda,
• rastliny stredne vysoké,
• dobre odnožuje aj v menej intenzív-

nych podmienkach,
• vhodná do všetkých oblastí,
• vysoká úroda hlavne v kukuričnej 

a repárskej oblasti,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• zimuvzdorná a suchovzdorná,
• odolná proti múčnatke trávovej, hr-

dzi pšeničnej, stredne odolná proti 
listovým škvrnitostiam,

• vyžaduje použitie morforegulátora,
• výsevok 3,0–3,5 MKS/ha,
• sejba v druhej polovici agrotechnic-

kého termínu,
• vysoká objemová hmotnosť,
• stredná HTZ,
• vyrobené aj v eko kvalite, určené 

pre podniky v ekologickom systéme 
hospodárenia.

PŠENICA OZIMNÁ

Mirastar E

• Šľachtiteľ:  Probstdorfer Saatzucht, AT,
• skorá, ostinatá odroda s vynikajúcou 

odolnosťou voči poliehaniu,
• potravinárska kvalita E, vysoká ob-

jemová hmotnosť a vyššie hodnoty 
základných parametrov, 

• hodnoty Zelenyho testu vyššie,
• číslo farinografickej kvality vysoké,
• zrná veľké, priemerná HTZ 47,3 g,
• výška rastliny je stredná,
• odroda sa vyznačuje intenzívnym od-

nožovaním a vysokou adaptabilitou 
na rôzne pôdne podmienky,

• dobrá odolnosť na múčnatku, hrdze, 
sklerotínie, v prípade napadnutia sa 
odpoprúča vykonať fungicídne ošet-
renie hneď na jeho začiatku,

• vhodná do všetkých výrobných ob-
lastí,

• odporúčaný výsevok 4,0–4,4 MKS/ha.



Ponticus E

• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 
Slovakia, spol. s.r.o,

• právne chránená odroda,
• stredne skorá bezostinatá odroda,
• Low-input odroda s krátkym steblom 

a vysokou odolnosťou proti polieha-
niu a vymŕzaniu,

• vhodná pre pestovanie aj po kuku-
rici,

• vyznačuje sa prémiovou potravinár-
skou kvalitou a stabilitou úrod,

• úroda je tvorená vyšším počtom zŕn 
v klase, HTZ je stredne vysoká,

• odporúčaný termín sejby je v strede 
až v druhej polovici agrotechnického 
termínu,

• odporúčaný výsevok – 3,5–4,5 
MKS/ha,

• vysoké a stabilné číslo poklesu, 
Zelenyho index a obsah dusíkatých 
látok.

RGT Premiant E  
 

• udržiavateľ: RAGT Czech s. r. o., CZ,
• právne chránená odroda,
• pšenica s mimoriadnym rodokme-

ňom: Bohemia + Bodyček,
• nižšia odnožovacia schopnosť ale 

vysoko produktívny klas,
• vysoké steblo, preto sa odporúča 

morforegulátor,
• skorá odroda s veľmi vysokou obje-

movou hmotnosťou,
• elitná potravinárska kvalita so sta-

bilným pádovým číslom,
• nízka kumulácia DON, vysoká odol-

nosť voči fuzáriám v klase,
• odroda vhodná na neskoré výsevy.

Patras A
 

• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 
Slovakia, spol. s.r.o,

• právne chránená odroda,
• stredne skorá bezostinatá odroda 

nižšieho vzrastu,
• vyrovnaný výnos vo všetkých oblas-

tiach,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• odolná proti vymŕzaniu,
• rastliny so špecifickým habitom, 

redšie porasty s dlhým klasom,
• nižšia odnožovacia schopnosť,
• dokazuje dobrú odolnosť proti väč-

šine chorôb,
• odolná voči hrdzi plevovej, stredne 

odolná voči fuzáriám klasu, stredne 
odolná voči hrdzi trávovej a pše-
ničnej,

• dobre znáša pestovanie na horších 
pôdach,

• stabilné pádové číslo a objemová 
hmotnosť,

• výsevok 3,2–4,5 MKZ/ha (-AT), 
• zrno veľké, HTZ vysoká (nad 50 g),
• potravinárska kvalita A.

RGT Rebell A  
 

• udržiavateľ: RAGT Czech s. r. o., CZ,
• stredne skorá bezostinatá odroda,
• stredná odolnosť voči poliehaniu 

a stredná až vyššia zimuvzdornosť,
• vynikajúci zdravotný stav,
• výborná odolnosť proti steblolamu,
• dobre znáša pestovanie aj po obil-

nine,
• veľmi dobrá tolerancia k jarným 

prísuškom,
• vysoký obsah dusíkatých látok a sta-

bilné číslo poklesu,
• termín sejby: 15. 9.–30. 11.
• odporúčaný výsevok: 

– skorý termín 3,0–3,4 MKS/ha, 
– optimálny termín 3,2–4 MKS/ha, 
– neskorý termín 3,6–4,4 MKS/ha.



Skagen E

• šľachtiteľ: W. van Borries-Eckendorf 
GmbH & Co., DE,

• stredne neskorá bezostinatá odro-
da,

• potravinárska kvalita (7–8),
• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu,
• odolná proti listovým a klasovým 

chorobám,
• silná odnožovacia schopnosť,
• vyžaduje aplikáciu rastového stimu-

látora,
• dobre znáša suchšie podmienky,
• optimálny termín sejby od 5. 10. 

do 30. 10.,
• výsevok 2,8–3,5 MKS/ha.

Slalom A

• udržiavateľ: RAGT Czech s. r. o., CZ,
• skorá bezostinatá odroda stredného 

vzrastu,
• klas pyramidálny, bez ostí s výsky-

tom krátkych ostiniek na vrchole,
• hodnotenie z reg. skúšok ÚKSÚP: 

odolnosť proti poliehaniu na úrovni 
kontrolných odrôd, odolnosť proti 
múčnatke trávovej približne na 
úrovni kontrolných odrôd, odolnosť 
proti listovým škvrnitostiam a hrdzi 
pšeničnej približne na úrovni kon-
trolných odrôd až lepšia, 

• vhodná do všetkých oblastí,
• zimuvzdornosť 4, poliehanie 7, sko-

rosť dozrievania 7, múčnatka trávo-
vá 7, septória 6, hrdze 7, HTZ 5,

• počas skúšok dosahovala stabilné 
hodnoty objemovej hmotnosti, ob-
sah dusíkatých látok, číslo poklesu, 
hodnoty Zelenyho testu, obsah 
mokrého lepku a kvalita lepku sú na 
úrovni kontroly,

• výsev MKS: KVO 4,5; RVO 4; ZVO 4.

Viki E

• šľachtiteľ: SELGEN, a.s., CZ,
• právne chránená odroda,
• stredne skorá bezostinatá odroda,
• rastliny stredne vysoké,
• stredne odolná proti vymŕzaniu,
• HTZ 45,8 g,
• dobrá odolnosť proti múčnatke trá-

vovej a škvrnitosti na listoch,
• vhodná pre pestovanie vo všetkých 

výrobných oblastiach,
• vyznačuje sa vysokým úrodovým 

potenciálom,
• odporúčaný výsevok 4–5 MKS podľa 

výrobnej oblasti a termínu sejby,
• veľké zrno výborných pekárenských 

parametrov,
• potravinárska kvalita E (8),
• vysoká objemová hmotnosť 818 g/l, 

Zelenyho test 54 ml, dusíkaté látky 
13,4 %, väznosť vody 58,3 %, číslo 
farinografickej kvality 140,3.

PŠENICA OZIMNÁ

Turandot A  
 

• šlachtiteľ: SELGEN, a. s., CZ,
• stredne skorá bezostinatá odroda  

s pekárenskou kvalitou,
• vhodná do všetkých výrobných oblastí,
• rastliny stredne vysoké,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobre odoláva mrazom,
• dobrý zdravotný stav, odolná pro-

ti múčnatke trávovej, septorióze 
a fuzariózam v klase,

• vhodná pre intenzívne pestovanie,
• sejba v strede až druhej polovici ag-

rotechnického termínu,
• dobre znáša neskorú sejbu,
• možnosť sejby po kukurici,
• výsevok 3–4 MKS/ha,
• vysoká HTZ.



Sambadur 
• šľachtiteľ: Probstdorfer Saatzucht, AT,
• odroda registrovaná v Rakúsku 

v roku 2016,
• nižší vzrast, výborná odolnosť voči 

poliehaniu,
• tmavé ostiny,
• momentálne ide o najvýnosnejšiu 

odrodu tvrdej ozimnej pšenice 
v Rakúsku,

• dozrieva o 2 dni skôr ako Tempodur, 
úrodovo o 6 % prevyšuje odrodu 
Wintergold,

• má vyššiu citlivosť na hrdzu pšenič-
nú,

• odporúčaný výsevok 170–210 kg/ha.

Viriato A  
 

• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o., CZ,
• skorá ostinatá odroda,
• výška rastliny 81 cm,
• výborná odolnosť voči poliehaniu 

a veľmi dobrá zimuvzdornosť,
• veľmi dobrá odnožovacia schopnosť,
• HTS 47 g,
• veľmi dobrá odolnosť proti septorió-

zam a bieloklasosti,
• jedná sa o veľmi výnosnú odrodu, 

jej pestovanie je možné vo všetkých 
výrobných oblastiach,

• odporúčame pestovať po zlepšujú-
cej predplodine, dobre znáša pesto-
vanie aj po obilnine, neodporúčame 
pestovanie po kukurici na zrno,

• potravinárska kvalita A, číslo pokle-
su 333 s, dusíkaté látky 13,1 %, 
Zelenyho test 47 ml, objemová 
hmotnosť 810 g/l (ÚKZÚZ),

• výsev 3–4,5 MKS/ha podľa termí-
nu sejby a miestnych podmienok.

Yetti C

• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o., CZ,
• skorá kŕmna bezostinatá odroda 

stredného vzrastu,
• vysoký úrodový potenciál,
• plastická odroda vhodná pre pes-

tovanie vo všetkých výrobných 
oblastiach,

• veľmi rýchle dozrievanie,
• dobrá odolnosť proti poliehaniu,
• stredná odnožovacia schopnosť,
• stredná až dobrá mrazuvzdornosť,
• veľmi dobrá odolnosť proti plesni 

snežnej,
• menej odolná proti múčnatke trá-

vovej,
• odporúčaný výsevok je 3,5–4,5 

MKS/ha,
• zrno veľké s vysokým obsahom 

škrobu,
• HTS vysoká (46 g).

V PONUKE TIEŽ

IS Solaris E

Stredne skorá ostinatá kvality E, vhod-
ná po obilnine aj na neskoršie zásevy.

IS Corvinus E

Ostinaté E, veľmi skorá, veľmi vysoká 
suchovzdornosť.

Brejk E

Skorá holica, kvalita E, vyšší habitus, 
tolerantná k predplodine.

Capo E

Špičková E ostinatá pšenica s veľmi 
vysokou odnožovacou schopnosťou, 
stačí výsevok 120–150 kg/ha.

PŠENICA TVRDÁ
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Potravinárska kvalita E E E E E E E E E E E E
Rast a vývoj Typ klasu ostinatá ostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá ostinatá ostinatá ostinatá ostinatá bezostinatá

Skorosť veľmi 
skorá

stredne 
neskorá

skorá poloskorá stredne 
skorá 

stredne 
skorá

stredne 
skorá

extra 
skorá

skorá stredne 
skorá

stredne 
skorá

stredne 
skorá

Odnožovacia schopnosť stredná veľmi 
vysoká

vysoká stredná stredná stredná stredná stredná stredná stredná vysoká stredná

Počiatočný jarný vývoj stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredná stredný stredný stredný

Výška rastlín (cm) 93 95 82 vysoká 101 stredne 
vysoká

99 105–110 stredne 
vysoká

108–116 104–115 nízka až 
stredná

Zimovzdornosť stredná veľmi 
vysoká

veľmi 
dobrá

stredná stredná veľmi 
vysoká

veľmi 
dobrá

stredne 
vysoká

veľmi 
dobrá

veľmi 
vysoká

veľmi 
vysoká

vysoká

Odolnosť voči poliehaniu vysoká veľmi 
dobrá

vysoká stredná stredná dobrá stredná dobrá priemer-
ná

stredná veľmi 
dobrá

vysoká

Prvky úrody Úroda zrna 9–9,7 t/ha vysoká vysoká 99–105 % vysoká vysoká stredná veľmi 
vysoká

vysoká vysoká vysoká

Hustota porastu 709 ks/
m2

stredná vysoká stredná stredná stredná stredná vysoká vysoká vysoká stredná

Počet zŕn v klase stredný stredný stredná stredná stredný  
až vysoký

stredná stredný stredný stredný 
až vysoký

HTZ (g) 38,3 48 48 48 49 vysoká 46,4 45–47 47 42 47,3 46,3

Pekárenská 
kvalita

Obsah N-látok (%) 13,2 14,2 13,2 13,6 14,3 13,4 13,6 15–16 13,3 12,7–13,6 12,7–14 13,2

Obsah lepku (%) 26,5 33–36 30 33,1 28,7 30 36–39 30,7 28,1–31,3 28,1–31,3 30

Pádové číslo (s) 432 399 328 369 352 337 330–410 396 356–388 381–407 324

Zelenyho test (ml) 44 61 59 58 58 50,2 62 46 46–56 46–60,2 58

Alveograf W a P/L 339 a 1,6 349 a 0,8 328 a 0,84 348 a 1,9 370 a 0,8 345 a 1,6

Objemová hmotnosť (g/l) 822 813 808 820 815 800–825 806–816 799–819 801–832 809

Odolnosť  
proti 
chorobám

Múčnatka trávová dobrá vysoká vysoká vysoká vysoká stredná dobrá dobrá dobrá nízka

Škvrnitosti stredná dobrá stredná stredná stredná stredná stredná dobrá stredná dobrá vysoká

Hrdza pšenicová vysoká stredná vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká priemerná dobrá dobrá vysoká

Hrdza plevová vysoká stredná vysoká stredná vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká dobrá vysoká

Hrdza trávová stredná stredná vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká dobrá vysoká

Bieloklasosť dobrá stredná vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká

Fuzariózy vysoká nižšia vysoká stredná vysoká vysoká vysoká vysoká stredná vysoká stredná

Rajonizácia KVO, RVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO,  
RVO, ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

Sejba Termín sejby IX–X IX–XI 15. 9. 
až 10. 11.

IX–XI 25. 9. 
až 15. 10.

25. 9. 
až 10. 10.

25. 9. 
až 10. 10.

IX–XI

Neskorá sejba – vhodnosť nie nevhodná vhodná ano nevhodná vhodná vhodná vhodná vhodná

Sejba po obilnine – vhodnosť vhodná vhodná ano vhodná vhodná vhodná vhodná nevhodná

Výsevok Skorá sejba MKS/ha 3,5–3,8 2,7 3,8 3 3–3,5 3,5-4 3,5 4,5 4,3 3,5 3,5 3,5

Optimálny termín MKS/ha 3,8–4,2 3,1 4,2 3,0–4,0 3,3–4,7 4-4,5 4 4,7 4,5 4 4 4

Neskorá sejba MKS/ha 4,2–4,5 3,5 4,8 4,0–4,5 nevhodná 4,5-5 4,5–5 5 4,8 4,5 4,5 4,5
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E E E E–A A A A A A A A A C C C C
bezostinatá bezostinatá bezostinatá ostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá ostinatá ostinatá bezostinatá ostinatá bezostinatá

skorá stredne 
neskorá

stredne 
skorá

stredne 
neskorá

stredne 
skorá

veľmi 
skorá 

skorá stredne 
neskorá

stredne 
skorá

skorá stredne 
skorá

skorá stredne 
neskorá

veľmi 
skorá

stredne 
neskorá

skorá až 
veľmi skorá

nižšia stredná veľmi 
vysoká

nízka stredná 
až vysoká

vysoká veľmi 
dobrá

nízka až 
stredná

stredná 
až vysoká

stredná 
až vyššia

stredná veľmi 
dobrá

vysoká veľmi 
vysoká

vysoká stredná

stredný pomalý stredný stredný stredný rýchly rýchly rýchly rýchly stredný rýchly stredný pozvoľný pomalý rýchly

vysoká 96 101 100–110 93 70 80 84 85 110 97 81 80–95 
cm

85 95–105 95

vysoká vysoká veľmi 
vysoká

stredná stredná 
až vysoká

stredná dobrá veľmi 
dobrá

stredná stredná vysoká veľmi 
dobrá

stredne 
vysoká

veľmi 
dobrá

stredná stredná

stredná nízka veľmi dobrá stredná stredná 
až vysoká

veľmi 
dobrá

výborná stredná dobrá nízka dobrá veľmi 
dobrá

vysoká stredná vysoká dobrá

vysoká vysoká vysoká 8,3–10,5 
t/ha

vysoká 102–105 % vysoká vysoká veľmi  
vysoká

105,9 % vysoká vysoká vysoká veľmi  
vysoká

8,9–11,6 
t/ha

117,9 %

stredná stredná stredná nízka,  
klasový typ

stredná 
až vysoká

stredná stredná nízka, kla-
sový typ

nízká stredná stredná vysoká stredná nízka, kla-
sový typ

vysoká stredná

vysoký stredný stredný veľmi vysoký vysoký stredný vysoký veľmi 
vysoký

stredný stredný vysoký stredný vysoký stredný vysoký

43 46,2 47 41–43 44,2 43 stredná až 
nízka

50 42 43 51 47 36 40 40–41 45

12,8 13,3 13 13,3–14,2 12,3 12,1 13–13,6 12,3 13,4 12,8 12,8 13,1 10,11 11,48 10,2– 12,3 12

vyšší 30 32–35 30–34 27 24,8 27 27,6 28,1 26–28 28,1 22–25 19–22 22–25 26,3

374 349 375 335 309 300 367 297 374 385 311 333 300 318 355 330

56 56 52–60 48 30 46 28 43 45 44 47 23,5 29 42

338 a 1,3 269 a 1,0 355 1,2 266 a 1,1 202 a 1,86 268 a 1,2 220 a 1,2 249 a 1,6 240 a 1,3 130 a 0,4 100 a 0,4 270 a 2,3

809 812 817 790–810 805 797 783 778 812 805 805 810 790–810 777 775–785 782

skorá vysoká dobrá dobrá vysoká vysoká dobrá vysoká výborná dobrá vysoká stredná vysoká stredná vysoká veľmi dobrá

stredná stredná dobrá vysoká stredná stredná dobrá stredná veľmi dobrá dobrá vysoká veľmi dobrá vysoká stredná vysoká dobrá

vysoká stredná stredná vysoká vysoká stredná dobrá stredná veľmi dobrá dobrá stredná dobrá stredná stredná vysoká nižšia

stredná vysoká stredná vysoká vysoká vysoká dobrá vysoká veľmi dobrá dobrá stredná dobrá stredná veľmi dobrá nízka nižšia

vysoká stredná vysoká vysoká vysoká vysoká dobrá dobrá stredná dobrá stredná stredná vysoká nižšia

vysoká stredná stredná vysoká vysoká vysoká veľmi dobrá dobrá vysoká dobrá vysoká stredná vysoká dobrá

vysoká vysoká stredná stredná stredná vysoká vysoká dobrá dobrá vysoká dobrá stredná stredná stredná dobrá

KVO, RVO, 
ZVO

RVO, ZVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

IX–X IX–XI 1.–15. 10. IX–X 15. 9. 
až 10. 10.

prvá 
polovica agt

IX–X 25. 9. 
až 10. 10.

25. 9. 
až 10. 10.

IX–XI 25. 9. 
až 10. 10.

25. 9. 
až 15. 10.

15. 9.  
až 15. 10. 

1. 10.  
až 15. 10.

25. 9.  
až 10. 10.

ano nevhodná vhodná vhodná nevhodná nevhodná nie nevhodná vhodná nevhodná vhodná nevhodná vhodná nevhodná vhodná vhodná

nevhodná vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná nevhodná vhodná vhodná vhodná

4–4,2 3,7 2,7 4–4,5 3,5 3–3,5 4,5 3,2 3 4 3 3 4 2,8–4 3,8–4,2 3,5

4,2–4,5 4,2 3,1 4,3–4,8 4 3–4,7 4,5–5 3,7 3,5 4,5 3,5 3,8 4–4,5 2,8–4 4–4,5 4

4,5–4,8 5 3,5 5–5,6 4,5 nevhodná 4 4 5 4 4,5 5 nevhodná 4,6 – 5,3 4,5



Casanova 
• šľachtiteľ: Limagrain Nederland B.V., NL,
• skorá dvojradová odroda s kratším 

steblom (90 cm),
• dobrá odnožovacia schopnosť,
• sladovnícka kvalita,
• vysoká úroda,
• vhodná do všetkých výrobných ob-

lastí,
• odolná proti poliehaniu,
• odolná proti vyzimovaniu,
• odolná proti plesni snežnej,
• odolná proti rynchospóriovej škvr-

nitosti,
• stredne odolná proti múčnatke 

trávovej, hrdzi jačmennej a hnedej 
škvrnitosti,

• sejba v riadnom agrotechnickom 
termíne,

• výsevok 3,5–4 MKS/ha,
• možnosť sejby po obilnine,
• vysoká výťažnosť predného zrna,
• HTZ stredná (48 g).

Lester
• zástupca šľachtiteľa: SELGEN, a.s., CZ,
• rok registrácie 2010,
• 6 radová kŕmna intenzívna odroda,
• plné vyrovnané zrno,
• silná odnoživosť a výborné prezimo-

vanie,
• veľmi dobrá odolnosť  proti choro-

bám päty stebla,
• dobrá odolnosť voči fuzáriam v kla-

se,
• dlhý klas aj v hustých porastoch,
• vhodná odroda do všetkých výrob-

ných oblastí.

JAČMEŇ OZIMNÝ

LG Triumph 
 

•udržiavateľ: Limagrain Europe, FR,
• 6 radový kŕmny jačmeň, ide o naj-

pestovanejšiu odrodu v Čechách,
• disponuje veľkým zrnom s HTS oko-

lo 47 g,
• odolný voči poliehaniu, výborný zdra-

votný stav,
• vyniká komplexom odolností voči 

celému spektru chorôb,
• najúrodnejší jačmeň v ČR s úrodami 

až 10 t/ha v pokusoch ÚKZÚZ,
• výsevok 3,5 až 4,3 MKS/ha,
• vhodný do všetkých výrobných ob-

lastí, vhodný aj na pestovanie po 
obilnine,

• vysoká odnoživosť.



ACHP Levice a.s.



IS Flavius 
• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK,
• odroda intenzívneho tritikale ozim-

ného,
• stredne skorá, suchovzdorná odroda,
• rastliny s krátkym steblom, odolné 

proti poliehaniu,
• vysoká odnožovacia schopnosť,
• výborná zimuvzdornosť,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti 

múčnatke, hrdzi pšeničnej a plevo-
vej, stredne odolná proti hrdzi trávo-
vej a septoriózam,

• nenáročná na stanovište,
• využitie na zelené kŕmenie, bioeta-

nol a kŕmne účely,
• výsevok 4–4,5 MKS/ha v strede ag-

rotechnického termínu,
• HTZ 42 g.

Kinerit
• zástupca šľachtiteľa: SELGEN, a.s., CZ,
• registrácia: 2009, EU katalóg,
• skorá odroda s dobrým odnožova-

ním,
• nepoliehavá odroda,
• zvýšená odolnosť k porastaniu zrna 

v klase,
• veľmi dobrá mrazuvzdornosť,
• pevné steblo,
• veľmi dobrá odolnosť na listové 

škvrnitosti a hrdze,
• nadpriemerná odolnosť na choroby 

päty stebla,
• vhodná do zmesí pre bioplynové 

stanice.

Dankowskie
Diament
• šlachtiteľ: DANKO HODOWLA ROSLIN Sp. 

z o. o., PL,
• poloskorá vysokoúrodná raž s potra-

vinárskou kvalitou,
• stredný vzrast, dobrá odolnosť voči 

poliehaniu a vyzimovaniu,
• dobrý zdravotný stav,
• dobrá odolnosť voči prerastaniu 

zrna,
• odroda tolerantná na kyslé pôdy,
• pri intenzívnom pestovaní odporúča-

me použitie morforegulátora,
• vhodná pre všetky oblasti pestova-

nia raže,
• odporučený výsevok 2,8–3,2 MKS 

(90–110kg/ha),
• sejba v optimálnom termíne.

TRITIKALE OZIMNÉ RAŽ SIATA



HRACH OZIMNÝ

Balltrap 
 

• udržiavateľ: Selgen Slovakia,
• rok registrácie 2014,
• vysoká mrazuvzdornosť a stabilita 

vo všetkých VO,
• poloskorá odroda, stredne vysoké 

rastliny,
• žlté okrúhle semeno s nízkou HTZ,
• odolná voči všetkým rizikovým cho-

robám,
• termín sejby ideálne po 25. 10., 

cieľom je výška prezimujúcej rastliny 
4 cm.

Gamma
• udržiavateľ: CRA - FLC Centro di ricerca 

per le produzioni foraggere e lattiero 
casearie, IT,

Charakteristika odrody
Stredne skorá odroda s veľmi skorým 
jarným rastom je vhodná do všet-
kých pestovateľských oblastí. Odroda 
Gamma má vynikajúcu odolnosť voči 
chladu. Vysoký pomer listov ku ston-
kám zabezpečí jej vysokú krmovinár-
sku kvalitu meranú prostredníctvom 
ukazovateľov stráviteľnosti, NDF 
a ADF. 
Odroda GAMMA má vzpriamené, 
poloduté stonky s vysokým počtom 
listov. Garantuje vysoký obsah sušiny. 
Odroda s dobrou prevádzkovou vytrva-
losťou, veľmi dobrou suchovzdornos-
ťou a trvácnosťou porastu.

Odrodové vlastnosti
Registrácia ................................... 1998
Farba kvetu ......... fialová/svetlo fialová 
Rast .....................................vzpriamený
Výška ....................................75–80 cm
Listy ..........................................eliptické
Pomer listov ku stonkám ...........vysoký 
Skorosť ............................stredne skorá 
Trvácnosť porastu ........... veľmi vysoká
Rast na jar ................................... rýchly 

Krmovinárske vlastnosti
Výnos suchej zložky....................vysoký 
Obsah N-látok ........................... stredný
NDF/ha .....................................stredná 
ADF/ha ......................................stredná
Stráviteľnosť ......................veľmi dobrá 

Odolnosť voči 
Chladu .............................. veľmi vysoká 
Poliehaniu .................................. vysoká 
Suchu ......................................... vysoká
Patogénom ........................veľmi dobrá

James
• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool 

Slovakia, spol. s.r.o,
• žltosemenná odroda úponkového 

typu,
• veľmi skoré kvitnutie a dozrievanie,
• excelentná odolnosť voči poliehaniu 

a vysoká zimuvzdornosť,
• vďaka nepoliehavosti bezproblémo-

vý zber,
• HTZ je nižšia až stredná (200 g),
• termín sejby od polovice septembra,
• odporúčaný výsevok – 0,8–1,2 

MKS/ha, podľa pestovateľských 
podmienok,

• vysoký úrodový potenciál s vysokým 
obsahom bielkovín.

LUCERNA SIATA



Agropodnik   a.s.   Trnava    je    jednou   z 
obchodných spoločností patriacich do zos-
kupenia podnikov  koncernu AGROFERT. 
Prevažujúci   charakter    jej    činností   ju 
charakterizuje  ako  obchodnú spoločnosť, 
ktorá     poskytuje      komplexné      služby
farmárom  v oblasti rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
Trnava 917 01

Tel.: 033/544 64 81
Fax.:033/550 47 61
E-mail: agp@agptt.sk

- Obchod s hnojivami -

- Obchod s pesticídmi -

- Obchod s komoditami -

- Skladovanie komodít -

- Obchod s osivami -

- Obchod s PHM -

- Predaj poľnohospodárskych potrieb -

- Služby farmárom -

- Poradenstvo -

JEDNODUCHÁ POMÔCKA NA VÝPOČET VÝSEVKU 
 

MKS – milión klíčivých semien na ha – počet – (doporučený výsevok na ha  
v miliónoch, napr. u pšeníc 4,0 MKS/ha).

HTZ – hmotnosť tisíc zŕn v gramoch (nájdete na uznávacom liste, napr. 41,5 g).

ČISTOTA – parameter kvality uznaneho materiáu v %  
(percentuálny podiel čistých semien vo vzorke, napr. 99,9 %).

KLÍČIVOSŤ – počet klíčivých semien v % (napr. 93 %).

VÝSEVOK (kg/ha) =  
MKS × HTZ × 10 000

čistota (%) × klíčivosť (%)

VÝSEVOK



20 ha

PACK
CHRÁNI, LIEČI, 

ZOCEĽUJE

Balík na 

CCC 745 SL
750 g/l chlormequat chlorid

MORFOREGULAČNÝ PRÍPRAVOK

•  REGULÁCIA NADZEMNEJ HMOTY
•  POSILNENIE KOREŇOVÉHO SYSTÉMU
•  ZVÝŠENIE ODOLNOSTI PROTI POLIEHANIU
• PODPORA ODNOŽOVANIA 
 A VYROVNANIA  ODNOŽÍ 

CARAMBA®

ROSATE® TF
360 g/l glyphosate

GLYFOSÁT S ÚPLNOU REGISTRÁCIOU 

RAPID
60 g/l gamma-cyhalothrintebuconazole + metconazole

10 lt10 lt

w
w

w
.a

gr
of
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t.s

k

 AMINEX®
 500 SL

500 g/l MCPA  

OSVEDČENÝ VÝKON ZA DOBRÚ CENUOSVEDČENÝ VÝKON ZA DOBRÚ CENU

OSVEDČENÝ INSEKTICÍD S RAZANTNÝM 
ÚČINKOM

glyfosát +  zmáčadlo

V ponuke aj maXX balíčky  
a kvapalné hnojivá  

OSVEDČENÝ INSEKTICÍD S RAZANTNÝM 
ÚČINKOM

AGROZOL®

250 g/l tebuconazole

•  FUNGICÍD S MORFOREGULAČNÝM ÚČINKOM
•  NA OCHRANU OBILNÍN,  VINIČA A REPKY
•  FUNGICÍD S MORFOREGULAČNÝM ÚČINKOM
•  NA OCHRANU OBILNÍN,  VINIČA A REPKY

OCHRANA

Herbicíd na ničenie 
dvojklíčnolistových 
burín 



PARTNERSTVO A KVALITA

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER NA POLI AJ V OBCHODE

TAJBA, a.s., Železničná 2, Čaňa  044 14 , www.tajba.sk
obchod@tajba.sk

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE:
Ing. Michal CIBERE
mobil: +421 918 609 773

e-mail: cibere@tajba.sk

Michalovce, Sobrance,

Sabinov, Prešov

Ing. Marián PETRO
mobil: +421 904 944 902

e-mail: petro@tajba.sk

Košice,Košice-okolie,

Moldava nad Bodvou,

Vranov nad Topľou

Tibor ŠTEFAN
mobil: +421 905 721 517

e-mail: stefan@tajba.sk

Trebišov, Michalovce

Ing. Vladimír HOSTAČNÝ
mobil: +421 918 609 677

e-mail: hostacny@tajba.sk

Svidník, Stropkov,

Snina, Humenné

Ing. Csilla Nagyová
mobil: +421 904 851 259

e-mail: nagyova@tajba.sk

Revúca, Rimavská Sobota,

Lučenec, Rožňava

Ing. Lucia PAPRNÁKOVÁ
mobil: +421 905 730 092

e-mail: paprnakova@tajba.sk

Veľký Kr�š,

Lučenec, Poltár

Vladimír LACKO
mobil: +421 905 252 703

e-mail: lacko@tajba.sk

Zvolen, Detva
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NAŠI DISTRIBÚTORI

 Agropodnik Trnava a. s. 
Chovateľská 2, 917 01 Trnava

Ing. RÓBERT KAKODY 
0904 855 610 
robert.kakody@agptt.sk

Ing. STANISLAV HERCEG 
0905 033 410 
stanislav.herceg@agptt.sk

Ing. PETER JABLONICKÝ 
0902 235 295 
peter.jablonicky@agptt.sk

Ing. STANISLAV HALAČ 
0905 721 493 
stanislav.halac@agptt.sk

Ing. IGOR GÁLIK 
0918 622 016 
igor.galik@agptt.sk

Ing. IVAN MIKLOVIČ 
0905 965 712 
ivan.miklovic@agptt.sk

Ing. ZOLTÁN KOROSI 
0907 718 991 
zoltan.korosi@agptt.sk

 ACHP Levice a. s.
Podhradie 31, 934 01 Levice

Ing. PETR MUŠINSKÝ 
0905 788 474 
musinsky@achplv.sk

Ing. JARMILA PETROVIČOVÁ 
0911 489 101 
petrovicova@achplv.sk

Ing. MÁRIA DOBROVOLNÁ, MBA 
0903 991 024 
maria.dobrovolna@achplv.sk

Ing. ONDREJ KOVÁČ ml. 
0904 460 969 
ondrej.kovac@achplv.sk

Ing. ONDREJ KOVÁČ 
0905 417 603 
kovac@achplv.sk

Ing. JOZEF JAKUBÍK 
0905 746 653 
ludanice@achplv.sk

Ing. PETRA CHROMČOVÁ 
0918 609 658 
chromcova@achplv.sk

MAROŠ PÉCHY 
0903 991 056 
pechy@achplv.sk

 TAJBA, a. s.
Železničná 2, 044 14 Čaňa

Ing. JOZEF MICÁK 
0904 917 127 
micak@tajba.sk

Ing. LUCIA PAPRNÁKOVÁ 
0905 730 092 
paprnakova@tajba.sk

VLADIMÍR LACKO 
0905 252 703 
lacko@tajba.sk

Ing. CSILLA NAGYOVÁ 
0904 851 259 
nagyova@tajba.sk

Ing. MARIAN PETRO 
0904 944 902 
petro@tajba.sk

TIBOR ŠTEFAN 
0905 721 517 
stefan@tajba.sk

Ing. MICHAL CIBERE 
0918 609 773 
cibere@tajba.sk

Ing. VLADIMÍR HOSTAČNÝ 
0918 609 677 
hostacny@tajba.sk
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TÍM PROMOTÉROV
OSEVA SLOVAKIA

OSEVA, a. s., slovenská organizačná zložka
Štrková 1, 946 32 Marcelová
Tel.: 035 7798181–2 
e-mail: osevaslovakia@oseva.eu
www.oseva.sk

 TOMÁŠ TONKOVIČ
 0918 609 711  |  t.tonkovic@oseva.eu

 Ing. BARBORA HRUŠKOVÁ
 0903 675 087  |  b.hruskova@oseva.eu 

 Ing. MICHAELA PETROVIČOVÁ
 0918 906 251  |  m.petrovicova@oseva.eu

 Ing. ŠTEFAN GUBÍK
 0904 885 138  |  s.gubik@oseva.eu

 Promotér pre Maďarsko:

 Ing. PÉTER BARTHALOS
 0904 651 004  |  p.barthalos@oseva.eu

 Výrobno-obchodný riaditeľ:

 Ing. HENRICH GERE
 0918 609 710  |  h.gere@oseva.eu

Člen Slovenskej šľachtiteľskej 
a semenárskej asociácie

Držiteľ certifikátu  
ISO 9001:2015


