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CELUKA ........................9

FAO 220 | siláž, bioplyn

CELONG ..................... 12

FAO 250 | zrno, siláž

ZE SLOVAKIA ......... 20

FAO 350 | zrno

ZE ALBERTINA ...... 29

FAO 440 | zrno, siláž

CEKOB ..........................8

FAO 210 | siláž, bioplyn

CEBIR ......................... 11

FAO 240 | siláž, bioplyn

CEMORA ................... 12

FAO 260 | siláž, bioplyn

CEFIN .......................... 14

FAO 290 | siláž



Vážení priatelia,
som nesmierne rád, že sa do vašich rúk opäť dostáva katalóg 
s našou ponukou kvalitných certifikovaných osív kukurice. 
Naše portfólio je založené najmä na slovenskom šľachtení, 
ktoré je doplnené hybridmi zo šľachtiteľských staníc z Českej 
republiky a Nemecka. 
Každoročne sa snažíme vybrať pre vaše potreby tie najlepšie 
materiály, ktoré prechádzajú dlhodobým testovaním nielen 
v rámci všetkých klimatických regiónov Slovenska, ale celej 
Európy. Viac ako sto testovacích lokalít nám každoročne 
prináša obrovské množstvo výsledkov na základe ktorých 
vyberáme v  čase každodenných klimatických extrémov to 
najlepšie pre potreby vás, poľnohospodárov. 
V našej ponuke sú zastúpené hybridy pre všetky spôsoby vy-
užitia, či už je to zrno, siláž, CCM, bioplyn...
V  rámci skorostných skupín ponúkame možnosť výberu 
z kategórií od FAO 130, čo sú extrémne skoré hybridy, až po 
hybridy extrémne neskoré s FAO 550.
Pevne verím, že pri rozhodovaní o tom, aký hybrid si zvolíte 
pre pestovanie v sezóne 2020 zaváži aj skutočnosť, že hybri-
dy spoločnosti OSEVA, a.s. SOZ sú vyrábané u vás, pestova-
teľov v rámci Slovenska a sú spracovávané v našom spraco-
vateľskom závode pre výrobu osív v Marcelovej. 
Kvalita, ktorú vám ponúkame, je nespochybniteľná, nakoľ-
ko celý proces výroby osív prebieha pod prísnym dohľadom 
normy kvality ISO 9001 a svedčí o nej aj skutočnosť, že naše 
osivá nepredávame iba spokojným zákazníkom na Sloven-
sku, ale kukurice expedujeme aj do mnohých štátov Európy, 
kde sú s nimi naši partneri a zákazníci nadmieru spokojní.
K  správnej voľbe konkrétneho hybridu je vám k dispozícii 
náš tím promotérov.
Výberom hybridu z našej ponuky rozhodne nič nepokazíte.

Ing. Henrich Gere
výrobno-obchodný riaditeľ

OSEVA, a. s., slovenská organizačná zložka
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130

PYROXENIA
130

EXTRÉMNE SKORÝ HYBRID  
VYUŽITEĽNÝ AKO MEDZIPLODINA
 
Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 130
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SR

Vlastnosti
• extrémne skorý hybrid pre pestovanie na siláž v hor-

skej výrobnej oblasti,
• adaptabilný na vyššie zahustenie porastu (120–130 tisíc 

rastlín/ha),
• vzhľadom na extrémnu skorosť je možné v teplejších 

a humídnych oblastiach odporučiť tento hybrid ako 
medziplodinu,

• rýchly nárast sušiny klasov pred príchodom skorých 
jesenných mrazíkov,

• spôsob dozrievania rýchly,
• pri pestovaní na CCM a LKS sa odporúča hustota 

porastu maximálne 100 tisíc rastlín/ha.

Prednosti
• extrémna skorosť,
• rýchly počiatočný vývoj,
• vysoký podiel klasov,
• dobrý zdravotný stav,
• vysoký obsah škrobu,
• výborná stráviteľnosť vlákniny.

Optimálna hustota porastu
• CCM a LKS – 100 000 rastlín/ha,
• siláž – 120 000–130 000 rastlín/ha.

Optimálna hustota porastu pre pestovanie ako 
medziplodinu (KVO, RVO, lepšia OVO):
• zrno – CCM a LKS – 90 000 rastlín/ha, výsev do 15. 6.,
• siláž – 115 000 až 120 000 rastlín/ha, výsev do 5. 7. 

(do 30. 6. v ZVO a HVO).

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 36,20
obsah vlákniny v celej rastline % 21,24
obsah NDF v celej rastline % 47,64
stráviteľná vláknina v celej rastline % 60,05
SNDF v celej rastline % 59,67
SOH % 69,21
NEL MJ/kg 6,47

Ing. FRANTIŠEK MOJCHER
agronóm
PD Nová Ľubovňa 

NOVÁ ĽUBOVŇA
okres Stará Ľubovňa 

Kukurica s nízkymi FAO je určená na 2 formy pestovania a  to ako str-
nisková medziplodina v južných oblastiach, kde dokáže ešte po žatve prvej 
plodiny, ktorá odchádza v skorých letných mesiacoch z poľa dať úrodu až 
25-30 t/ha a do severných lokalít, kde je vegetácia značne skrátená. S týmto 
problémom každoročne bojuje aj PD Nová Ľubovňa. Podnik hospodáriaci 
v nadmorskej výške od 560 m n. m. a na prvý pohľad nemá predpoklady 
na výrobu plodiny akou je teplomilná kukurica. A predsa... S nepriazňou 
počasia sa vedia vysporiadať na vysokej úrovni. 

„Pred 5 rokmi sme začali s pestovaním kukurice v  tzv. dvojičkách. Ide 
o kombináciu 2 rôznych FAO siatych v pásoch. Časom sme dospeli k pre 
nás ideálnej kombinácií a to 4 riadky hybrid FAO 130–140 a 4 riadky hyb-
rid FAO 170–200. V začiatkoch bolo striedanie FAO po riadkoch a skúšali 
sme FAO jedno do 150 a druhý hybrid až do 300. V našich podmienkach je 
však limitujúci čas zberu. S meniacimi sa poveternostnými podmienkami 
a pri najväčšom probléme regiónu – v polovici septembra 2 až 3 dni trvajú-
ce nočné mrazy – sme zredukovali hybridy do maximálneho FAO 200. Ako 
ideálne sa preto javia extrémne skoré hybridy, ktoré síce majú najvyššiu 
kvalitu, ale nižšiu úrodu v kombinácií s neskorším hybridom, ktorý dodá 
hmotu. Tento problém vyriešil práve systém výsevu vo dvojičkách, kde ex-
tra skorý hybrid v  siláži zabezpečí škrob a  sušinu a druhý hybrid s FAO 
170–200 objem, hmotnosť a  stráviteľnosť hmoty. Výber týchto hybridov 
robíme každý rok z 5-6 hybridov extrémnej skorosti a 8–9 hybridov s vyš-
ším FAO. V tomto roku výberom najlepšie prešli hybridy ZETA 140  S a PY-
ROXENIA, kde sme začali siať ZETU 140 S ako prvú a potom sme pokra-
čovali PYROXENIOU na zvyšnej výmere. Takýmto spôsobom vieme dostať 
siláž výbornej kvality s úrodou až do 50 t/ha, čo je pre našu oblasť výborný 
výsledok. Priemer 7 rokov je na našom podniku 25 t/ha.

Spomínaný problém skorých mrazov nám rieši najmä PYROXENIA, kto-
rá dokáže už okolo 3. 9. (čo pri výseve 25. 4. predstavuje 130 dni vegetácie) 
vyprodukovať siláž s kvalitou 25 000 l mlieka na 1 ha. V tomto termíne totiž 
potrebujeme siláž pozbierať.

Pri výseve 100 000 jedincov je schopná úrody až 50 t/ha, aj keď na prvý 
pohľad nízky hybrid s tenším steblom, ale s veľkým šúľkom nenaznačuje 
takúto produkciu. 
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140

Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

priemer priemer
PYROXENIA 7,51 51,90
priemer kontrol 7,28 46,55

• Spišská Belá (horská oblasť)
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

PYROXENIA 8,42 52
priemer kontrol 8,17 40

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0
Trakovice (HC) Bučany (TT)

6,32 6,69

SILÁŽNA KUKURICA – FAO 130 až 170 
Nová Ľubovňa 2018 | FEED LAB s.r.o.
EPMP (kg mlieka/ha)/VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

 PYROXENIA
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EPMP (kg mlieka/ha)

Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

priemer rokov priemer rokov
ZETA 140 S 9,11 50,10
kontrola 8,90 47,20

• Bodorová
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

ZETA 140 S 8,54 42,80
kontrola 4,50 39,50

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5

Trakovice (HC) Bučany (TT)

9,08 7,68

ZETA 140 S
140

Typ hy bridu: Dc
Skorosť: FAO 140
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• extrémne skorý hybrid vhodný 

na pestovanie na siláž v horskej 
výrobnej oblasti,

• relatívne vyšší podiel šúľkov,
• adaptabilita k vyššiemu zahuste-

niu porastu,
• rýchly nárast sušiny šúľkov pred 

príchodom skorých jesenných 
mrazíkov,

• možnosť využitia ako medziplodi-
ny v teplejších a humídnych pod-
mienkach.

Prednosti
• extrémna skorosť,
• plasticita,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• výborná stráviteľnosť silážnej 

hmoty,
• vysoký podiel zŕn v silážnej 

hmote.

Optimálna hustota porastu
• CCM a LKS – 100 000 rastlín/ha,
• Siláž – 120 000 rastlín/ha,
• Bioplyn – 130 000 rastlín/ha 

(vyšší podiel šúľkov).

Optimálna hustota porastu pre 
pestovanie ako medziplodinu 
(KVO, RVO, lepšia OVO):
• zrno – CCM a LKS – 90 000 rast-

lín/ha, výsev do 15. 6.,
• siláž – 115 000 až 120 000 rast-

lín/ha, výsev do 5. 7. (do 30. 6. 
v ZVO a HVO).

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 36,32
obsah vlákniny v celej rastline % 20,69
obsah NDF v celej rastline % 45,73
stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,94
SNDF v celej rastline % 57,92
SOH % 69,11
NEL MJ/kg 6,49

Energetický produkčný mliekový 
potenciál a obsah sušiny v siláži 
Nová Ľubovňa 2017 | FEED LAB s.r.o.

OBSAH SUŠINY (g/kg)

EPMP (t/ha)
 ZETA 140 S
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180

CEWEL
180

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 180
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný na 

pestovanie na zrno i siláž v naj-
vyšších, prípadne chladnejších 
oblastiach SR,

• možné ho pestovať aj ako 
medziplodinu, 

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• extrémna skorosť,
• veľmi dobrý podiel šúľkov v siláž-

nej hmote,
• počas skúšania dosiahol priemer-

ný výnos zrna 8,3 t/ha,
• vysoko tolerantný k zahusteniu 

porastu. 

Optimálna hustota porastu
• zrno – 90 000 rastlín/ha,
• siláž – 100 000 až 105 000 rast-

lín/ha.

Optimálna hustota porastu pre 
pestovanie ako medziplodinu:
• zrno – 85 000 až 90 000 rast-

lín/ha,
• siláž – 100 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15

10

5

0
Trakovice 

(HC)
Bučany  

(TT)
PD Holice 

(DS)

10,54 8,73 9,51

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 38,11
obsah vlákniny v celej rastline % 20,56
obsah NDF v celej rastline % 44,64
stráviteľná vláknina v celej rastline % 54,26
SNDF v celej rastline % 53,21
SOH % 67,29
NEL MJ/kg 6,40

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,8
8,9
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

Energetický produkčný mliekový 
potenciál a obsah sušiny v siláži 
Nová Ľubovňa 2017 | FEED LAB s.r.o.

VÝNOS SUŠINY (t/ha)

EPMP (t/ha)
 CEWEL
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Ing. IGOR OSTROCHOVSKÝ
agronóm
PD Mestečko 

MESTEČKO
okres Púchov 

Podnik sa nachádza v okrese Púchov a hospo-
dári vo výmere 2 500 ha z toho OP 800 ha. Prio-
ritne sa venujú rastlinnej a  živočíšnej výrobe. 
V osevnom postupe majú zaradene plodiny ako 
cirok, horčica biela, jačmeň ozimný, ovos siaty, 
pšenica ozimná, raž siata, lupina úzkolistá, ku-
kurica na zrno, kukurica na siláž. Siláž potrebujú 
ako krmivo pre 1 200 DJ (ovce, kozy, kravy) a pre 
vlastnú bioplynovú stanicu. 

So spoločnosťou OSEVA, a.s. spolupracujeme 
už niekoľko rokov. Pre tento rok sme zvolili hyb-
ridy CEBIR na 70 ha, CEWEL na 10 ha, CEMERA 
na 11 ha, CEFOX na 20 ha. Dôvod prečo sme si 
vybrali tieto hybridy? Spomínané hybridy sme si 
vybrali hlavne pre ich vhodnosť do našich sva-
hovitých parciel, na ktorých pestujeme kukuricu 
a  tiež pre ich toleranciu na naše ťažké a  ílovité 
pôdy. Majú dobrý genetický potenciál. Ani keď 
sme použili najintenzívnejšie hybridy tak sme 
nedosiali vyššie úrody. Ďalším bonusom je cena, 
ktorá je vzhľadom na produkciu a v prepočte na 
ha najvýhodnejšia. 

Zvolené hybridy CEBIR (FAO 240), CEWEL 
(FAO 180), CEMORA (FAO 260), CEFOX (FAO 
230) sa javia ako jedny z  najprodukčnejších aj 
napriek poškodeniu zverov. Aj naďalej budeme 
spolupracovať so spoločnosťou OSEVA, a.s.
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200

Odporúčania pre pestovateľov:
Hybrid ZETA 200 S je vzhľadom na 
svoju skorosť vhodný pre pestovanie 
na siláž do chladnejších podmie-
nok zemiakarskej výrobnej oblasti. 
S možnosťou sejby začiatkom mája 
po období neskorých jarných mra-
zíkov a zberom na siláž začiatkom 
septembra pred príchodom prvých 
jesenných mrazíkov. Vzhľadom na 
relatívne vyšší pomer šúľkov k celej 
rastline odporúčame jeho vyššie 
zahustenie na 110 000 rastlín 
na ha a v prípade dobre živinami 
a vodou zásobených pôd aj na 
120 000 rastlín na ha. V prípade 
uplatnenia na zrno, CCM a LKS, 
však treba prispôsobiť organizáciu 
porastu na 90 000 rastlín na ha. 
V teplejších a humídnych oblastiach 
možno odporučiť vzhľadom na vyš-
šiu skorosť aj možnosť využitia pre 
pestovanie kukurice ako medziplo-
diny.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15

10

5

0
Trakovice (HC) Bučany (TT)

8,92 10,52

Úroda silážnej hmoty (t/ha)
• VÚRV Vígľaš (DT) ................... 81,8

ZETA 200 S
200

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 200
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný pre 

pestovanie kukurice na siláž 
v zemiakarskej výrobnej oblasti,

• relatívne vyšší podiel šúľkov,
• adaptabilita k vyššiemu zahuste-

niu porastu,
• rýchly nárast sušiny šúľkov pred 

príchodom skorých jesenných 
mrazíkov,

• stabilita kvality silážnej hmoty.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 110 000 rastlín/ha,
• zrno, CCM a LKS – 90 000 rast-

lín/ha.

Optimálna hustota porastu pre 
pestovanie ako medziplodinu 
(KVO, RVO, lepšia OVO):
• zrno – CCM a LKS – 90 000 rast-

lín/ha, výsev do 1. 6.,
• siláž – 115 000 až 120 000 rast-

lín/ha, výsev do 20. 6., (do 10. 6. 
v ZVO a HVO).

Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

priemer rokov priemer rokov
ZETA 200 S 8,82 45,20
kontrola 8,59 41,60

• Spišská Belá (horská oblasť)
hybrid úroda suchých 

šúľkov (t/ha)
sušina zrna  
(%)

ZETA 200 S 8,81 17,90
priemer kontrol 7,70 15,60

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 32,21
obsah vlákniny v celej rastline % 22,42
obsah NDF v celej rastline % 45,64
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,99
SNDF v celej rastline % 54,42
SOH % 67,82
NEL MJ/kg 6,36

CEWEL

ZETA 200 S
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210

CEKOB
210

VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNEJ 
HMOTY S VYNIKAJÚCOU 
STRÁVITEĽNOSŤOU VLÁKNINY 

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 210
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný na 

pestovanie na siláž v zemiakár-
skej výrobnej oblasti,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• vysoký výnos energie,
• veľmi vysoký výnos silážnej 

hmoty z hektára,
• vysoká kvalita silážnej hmoty 

s výbornou stráviteľnosťou vlák-
niny,

• vysoký podiel zŕn v siláži,
• vysoké výnosy i v horších pod-

mienkach a vyšších nadmorských 
výškach (nad 500 m),

• vďaka skorosti (FAO 210) a vyso-
kému výnosu zelenej hmoty ho 
možno úspešne využiť na pesto-
vanie na bioplyn.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 90 000–95 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

10

5

0
Trakovice (HC) Bučany (TT)

9,57 9,91

Úroda silážnej hmoty (t/ha)
• VÚRV Vígľaš (DT) .................65,55

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,40
obsah vlákniny v celej rastline % 20,84
obsah NDF v celej rastline % 45,91
stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,24
SNDF v celej rastline % 57,38
SOH % 69,08
NEL MJ/kg 6,44

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,5
8,5
8,8

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

CEFOX

CEKOB CEKOB
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Výsledky v ŠOS SR (2016)

znak t/ha % na priemer 
úroda zelenej hmoty 55,3 102
úroda suchej hmoty 18,0 101
úroda sušiny šúľkov 9,36 110

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov nad Topľou .... 9,57

CELUKA
220

NOVINKA S VYNIKAJÚCIM 
PODIELOM ZRNA V SILÁŽNEJ 
HMOTE 

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 220
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlast nosti:
• veľmi skorý hybrid vhodný pre 

pestovanie siláže v zemiakárskej, 
obilninárskej a repárskej oblasti,

• výborný počiatočný vývoj,
• vysoké dobre olistené rastliny 

s veľkým šúľkom,
• vynikajúci zdravotný stav, mini-

málny výskyt snetí a fuzarióz,
• predpoklad vysokej stráviteľnosti 

silážnej hmoty.

Pred nosti:
• vysoká úroda celkovej suchej 

a zelenej hmoty,
• vysoká úroda sušiny šúľkov 

(v registračných pokusoch dosia-
hol úrodu 9,36 t/ha, tj. 110 % na 
priemer kontrol),

• vynikajúci podiel zrna v celkovej 
silážnej hmote,

• výborná plasticita hybridu prispie-
va k vyššej adaptabilite v rôznych 
pestovateľských podmienkach,

• poskytuje vysoký výnos energie,
• vhodný pre výrobu bioplynu.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000–90 000 rastlín/ha.

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,64
obsah vlákniny v celej rastline % 20,92
obsah NDF v celej rastline % 46,28
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,66
SNDF v celej rastline % 56,61
SOH % 68,35
NEL MJ/kg 6,44

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,81
obsah vlákniny v celej rastline % 20,91
obsah NDF v celej rastline % 45,93
stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,88
SNDF v celej rastline % 55,21
SOH % 68,88
NEL MJ/kg 6,43

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,0
7,0
8,8

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,0
9,0
8,5

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

NOVINKA

CEFOX
230

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 230
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný pre pestova-

nie na siláž v zemiakárskej, obil-
ninárskej a chladnejšej repárskej 
oblasti,

• stredne vysoké, dobre olistené 
rastliny,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• vysoké úrody zelenej a suchej 

hmoty,
• veľmi vysoká úroda sušiny šúľkov 

(v registračných pokusoch SR 
9,88 t/ha, tj. 108 % na priemer 
kontrol),

• poskytuje vysoký výnos energie 
z jednotky plochy, čo ho predur-
čuje na využitie pre bioplynové 
stanice,

• výborná plasticita vo vzťahu k hor-
ším pestovateľským podmienkam.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000–90 000 rastlín/ha.

Výsledky v ŠOS SR  
• priemer lokalít

výnos suchej hmoty (% na priemer) 102
výnos sušiny šúľkov (% na priemer) 108
úroda zelenej hmoty (t/ha) 58,9

CELUKA

9
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240

CEBIR

CETIP CETIP

CETIP
240

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 240
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý až skorý hybrid 

vhodný pre pestovanie na siláž 
v zemiakárskej výrobnej oblasti,

• vynikajúci zdravotný stav,
• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• mohutné, dobre olistené rastliny. 

Prednosti
• veľmi vysoký úrodový potenciál 

v produkcii zelenej i suchej hmoty,
• veľmi vysoký podiel šúľkov 

v silážnej hmote,
• vysoká plasticita hybridu prispie-

va k jeho prispôsobeniu sa hor-
ším podmienkam,

• vysoký výnos energie z jednotky 
plochy ho predurčuje k pestova-
niu pre výrobu bioplynu. 

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000–90 000 rastlín/ha.

Výsledky v ŠOS SR
• hybrid povolený v roku 2015 na 

Slovensku na základe výsledkov:

znak % na priemer kontrol
výnos suchej hmoty 109
výnos zelenej hmoty 114
výnos sušiny 102

Poloprevádzkové pokusy 2016
Úroda silážnej hmoty (t/ha)

80

60
40
20

0
Odorín (SN) VÚRV Vígľaš (DT)

46,0 81,7

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,09
obsah vlákniny v celej rastline % 19,26
obsah NDF v celej rastline % 44,47
stráviteľná vláknina v celej rastline % 59,00
SNDF v celej rastline % 58,22
SOH % 69,70
NEL MJ/kg 6,45

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,5
8,0
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu



CEBIR
240

JEDEN Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 
HYBRIDOV SKORÉHO 
SORTIMENTU V ČR – HYBRID 
REGISTROVANÝ NA SLOVENSKU 
 
Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 240
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• veľmi skorý hybrid vhodný na 

pestovanie na siláž a bioplyn,
• vďaka mohutným, dobre oliste-

ným rastlinám dosahuje vysoké 
výnosy hmoty z hektára,

• zdravotný stav rastliny počas vege-
tácie je na veľmi dobrej úrovni. 

Prednosti
• vysoký výnos celkovej hmoty 

z hektára,
• vysoký obsah škrobu, 
• vysoký výnos energie z jednotky 

plochy ho predurčuje k pestova-
niu pre výrobu bioplynu, 

• vysoká kvalita silážnej hmoty, 
výborná stráviteľnosť vlákniny, 

• vysoký podiel šúľkov v silážnej 
hmote,

• jeden z najúspešnejších hybridov 
skorého sortimentu na českom 
trhu.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000 rastlín/ha (chlad-

nejšia RVO), 90 000 rastlín/ha 
(OVO, teplejšia ZVO).

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,86
obsah vlákniny v celej rastline % 21,14
obsah NDF v celej rastline % 46,64
stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,01
SNDF v celej rastline % 56,31
SOH % 68,66
NEL MJ/kg 6,47

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,5
8,2
8,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

Ing. MONIKA JURČÁKOVÁ
agronómka
PDP Sedlice 

SEDLICE
okres Prešov 

Naše družstvo hospodári v katastri obcí Sedlice, 
Suchá Dolina, Miklušovce a Klenov.

Sme zaradený do horskej výrobnej oblasti s nad-
morskou výškou od 400 do 600 m.n/m s rozlohou 
1400 ha poľnohospodárskej pôdy, z  toho 800 ha 
ornej pôdy. 

Venujeme sa pestovaniu husto siatych obilnín, 
ako je ozimná pšenica, tritikale, jarný jačmeň 
a  ovos. Kukuricu pestujeme na siláž a  na vlhké 
zrno. Taktiež pestujeme sóju a krmoviny na ornej 
pôde.

So spoločnosťou OSEVA, a.s. spolupracujeme 
pri pestovaní ozimnej pšenice (AMBURGO), jar-
nom jačmeni (MALZ a OVERTURE) a kukurici 
na siláž. V minulom roku sme si odskúšali hyb-
rid CEBIR, ktorý nám aj v suchých podmienkach 
dokázal dať úrodu 25 t siláže. Tieto výsledky nás 
podnietili k pestovaniu tohto hybridu aj v tomto 
roku. Je to plastický hybrid, ktorý sa dokáže veľmi 
dobre prispôsobiť našim podmienkam. V tomto 
roku porasty vyzerajú veľmi pekne a sľubujú kva-
litnú úrodu. 

Výsledky v ŠOS SR – priemer lokalít
výnos suchej hmoty 18,20 t/ha | 120 %
výnos sušiny  6,86 t/ha | 109 %
výnos zelenej hmoty 64,40 t/ha | 122 %

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)

41

40
39
38
37

ÚKSÚP Spišská Belá 
(KK)

VÚRV Vígľaš 
(DT)

40,58 38,43

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)

40

35
30
25
20

Farma Agro Dúbrava 
Kobyly (BJ)

RD Bzovík (KA)

40,58 24,87

podiel 
šúľkov

31,71 %

SILÁŽNA KUKURICA – FAO 230 až 260 
Nová Ľubovňa 2018 | FEED LAB s.r.o.
EPMP (kg mlieka/ha)/VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

VÝNOS SUŠINY (kg/ha)

 CEBIR  kontrolné hybridy

EPMP (kg mlieka/ha)

22 000

20 000

18 000

16 000

16 000

14 000

12 000

20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
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Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 7,3
8,1
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

CESONE
250

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 250
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlast nosti
• skorý hybrid na pestovanie na zrno 

v celej RVO a na siláž v RVO a ZVO,
• veľmi dobrý počiatočný rast, 
• výborný zdravotný stav,
• vysoké pekne olistené rastliny,
• vysoká odolnost voči suchu.

Prednosti
• veľmi vysoký výnosový potenciál 

ako na zrno, tak aj na siláž, 
• veľmi dobrý zdravotný stav stebla 

s vysokou odolnosťou proti polie-
haniu,

• vysoký podiel šúľkov v silážnej 
hmote.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 80 000 rastlín/ha,
• siláž – 85 000 rastlín/ha v RVO, 

90 000 rastlín/ha v ZVO.

Výsledky v ŠOS SR
• hybrid povolený v roku 2015 na 

Slovensku na základe výsledkov: 
výnos zrna ....... 11 t/ha | 102 %

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• VÚRV Vígľaš (DT) .................86,66

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• RD Bzovík (KA) ....................31,10

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,71
obsah vlákniny v celej rastline % 20,53
obsah NDF v celej rastline % 45,90
stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,89
SNDF v celej rastline % 55,55
SOH % 69,49
NEL MJ/kg 6,52

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 36,88
obsah vlákniny v celej rastline % 21,26
obsah NDF v celej rastline % 46,62
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,20
SNDF v celej rastline % 56,11
SOH % 68,22
NEL MJ/kg 6,45

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,4
9,0
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

CELONG
250

DOBRÝ VO VŠETKOM,  
NAJLEPŠÍ V ZRNE 

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 250
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný pre pestova-

nie na zrno v celej RVO a na siláž 
v RVO, OVO a lepšej ZVO,

• dobrý počiatočný rast,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• vysoké, bohato olistené rastliny,
• relatívne dobrá odolnosť voči 

suchu.

Prednosti
• vysoký výnos celkovej hmoty,
• veľmi vysoký výnos zrna (regis-

tračné pokusy 11,2 t, tj. 104 % 
na priemer kotrol),

• pevné steblo,
• pri pestovaní na zrno rýchlo uvoľ-

ňuje vodu zo zrna,
• vysoký výnos energie.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 80 000 rastlín/ha,
• siláž – 85–90 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov nad Topľou ..13,79

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• Agro-Dúbrava, Kobyly ........ 57,64
 podiel šúľkov .................. 34,87 %

NOVINKA

CESONE

SUBITO

Ing. Ján Chalachán, 
manažér rastlinnej výroby 
PD Lieskovec (ZV)
31. 8. 2019
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CEMORA
260

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na pesto-

vanie na siláž v celej OVO, RVO 
a chladnej KVO,

• vysoké dobre olistené rastliny 
s dobrým podielom zrna v sušine,

• dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• veľmi vysoký výnos suchej hmoty, 

a vynikajúca produkcia zel. hmoty,
• kvalitná silážna hmota s veľmi 

dobrou stráviteľnosťou vlákniny, 
• vynikajúci pre výrobu bioplynu, 
• veľmi vysoký výnos energie.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)

80
60
40
20

0
Odorín (SN) VÚRV Vígľaš (DT)

32,0 76,3

Úroda silážnej hmoty (t/ha) 2017
• Agro-Dúbrava Kobyly (BJ) ...48,29

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 35,92
obsah vlákniny v celej rastline % 19,64
obsah NDF v celej rastline % 44,89
stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,39
SNDF v celej rastline % 55,14
SOH % 68,33
NEL MJ/kg 6,44

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,7
8,0
8,5

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

SUBITO
260

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: Dow AgroSciences 
GmbH, DE

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na siláž 

(i zrno).

Prednosti
• nadpriemerná úroda zelenej 

hmoty,
• využitie: zrno/siláž, CCM,
• vysoká plasticita pre rôzne stano-

vištia,
• nenáročný na pestovateľské pod-

mienky,
• rýchly počiatočný rast,
• vysoký habitus rastliny,
• využitie pre bioplynové stanice.

Odporúčaný výsevok
• siláž – 90 000 rastlín/ha,
• zrno – 85 000 rastlín/ha.

Úroda zelenej hmoty:
• 74,8 t/ha (ÚKSÚP trojročný prie-

mer).

Poloprevádzkové pokusy 2015
úroda silážnej hmoty (t/ha)

80

60
40
20

0
Turčiansky 
Ďur (MT)

Odorín  
(SN)

Kočín  
(PN)

VÚRV Vígľaš 
(DT)

52,7 38,0 32,6 79,9

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• RD Bzovík (KA) ....................26,41

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• ÚKSÚP Vranov nad Topľou ..11,71

Ing. JURAJ TRUBÍNY
agronóm
PD Senohrad 

SENOHRAD
okres Krupina 

Poľnohospodársky podnik Senohrad sa nachá-
dza v obci Senohrad, v okrese Krupina. Táto ob-
lasť na pestovanie je známa typom pôdy hnedo-
zem, so silnou skeletovitosťou. Naše pôdy sa na-
chádzajú už vo vyššej nadmorskej výške približne 
od 450 až do 700 metrov nad morom, preto sme 
aj zaradení do zemiakárskej výrobnej oblasti pes-
tovania. Naša orná pôda sa tiež nachádza v blíz-
kosti vojenského obvodu a lesných pozemkov, čo 
má za následok veľké poškodzovanie pestovaných 
plodín zverou. Celková výmera našej poľnohos-
podárskej pôdy, na ktorej hospodárime, je 1368 
hektárov, z  toho orná pôda má 692 hektárov 
a trvalý trávny porast je 676 hektárov. Z hľadiska 
rastlinnej výroby sa zameriavame na pestovanie 
plodín ako je pšenica ozimná, na výmere 170 ha, 
raž ozimná na výmere 160 ha, repka ozimná na 
výmere 146 ha, kukurica na siláž na výmere 120 
ha a lucerna siata na výmere 87 ha. Zo živočíšnej 
výroby sa sústreďujeme na chov 250 kusov dojníc, 
jalovíc a teliat.

S  firmou OSEVA, a.s., SOZ spolupracujeme 
v  oblasti pestovania kukurice SUBITO, ktorá sa 
osvedčila už viackrát v  našej lokalite. I  napriek 
tomu, že máme plytké pôdy a zrážky prichádzajú 
v  poslednej dobe len nárazovo, dokáže sa tento 
hybrid vysporiadať aj s  takýmito podmienkami. 
Porast je v tomto roku vyrovnaný a nasadenie šúľ-
kov je rovnomerné. Tento hybrid pasuje do našich 
ťažších podmienok pestovania a zatiaľ sme s ním 
spokojní.
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270 290

CEKRAS
270

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 270
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na pestova-

nie na zrno i siláž,
• má veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• tolerantný voči suchu,
• vysoký obsah škrobu v zrne.

Prednosti
• pevné steblo,
• vysoké úrody celkovej suchej 

hmoty a celkovej zelenej hmoty,
• vynikajúci výnos zrna, v štátnych 

odrodových skúškach dosiahol 
111 % výnosu zrna na priemer 
kontrol (11,47 t/ha).

Optimálna hustota porastu
• zrno – 80 000 rastlín/ha,
• siláž – 85 000 rastlín/ha.

CEFIN
290

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 290
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý hybrid vhodný na pesto-

vanie na siláž v celej repárskej 
oblasti a prechodnej kukurič-
no-repárskej výrobnej oblasti,

• veľmi rýchly počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav. 

Prednosti
• hybrid pre intenzívne pestovanie 

siláže s vysokým výnosom celko-
vej suchej hmoty i sušiny,

• pevné steblo, 
• výborný podiel šúľkov v sušine, 
• výborná prispôsobivosť horším 

podmienkam.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 85 000 (RVO), 80 000 

rastlín/ha, (chladná KVO).

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

11

10

9

8
Trakovice 

(HC)
Marcelová  

(KN)
Šrobárová  

(KN)
ÚKSÚP 

Vranov n. T.

9,81 10,06 9,40 11,20

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,68
obsah vlákniny v celej rastline % 20,76
obsah NDF v celej rastline % 45,55
stráviteľná vláknina v celej rastline % 55,35
SNDF v celej rastline % 54,92
SOH % 67,66
NEL MJ/kg 6,40

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,5
9,0
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,70
obsah vlákniny v celej rastline % 21,20
obsah NDF v celej rastline % 47,21
stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,20
SNDF v celej rastline % 55,16
SOH % 67,28
NEL MJ/kg 6,38

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 7,1
8,2
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

Ing. TOMÁŠ DARGO
obchodný manažér
KISS spol. s r. o.

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
okres Trebišov 

Naša spoločnosť sa nachádza v  Trebišovskom 
okrese v okolí Kráľovského Chlmca. Nadmorská 
výška je okolo 100 m n. m. Hospodárime na 1100 
ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho orná pôda je 
900 ha. Venujeme sa pestovaniu ozimnej pšeni-
ci, ozimnému jačmeňu, triticale, repke olejnej, 
slnečnici, kukurici na zrno a v malom množstve 
sóji. 

Kukuricu na zrno máme zaradenú v osevnom 
postupe každoročne približne na 300 ha. FAO 
pestujeme v rozmedzí od 260 do 360. Nízke FAO 
volíme z  dôvodu istoty skorého zberu, aby sme 
mohli siať po kukurici oziminy. 

Hybrid CEKRAS sme prvýkrát začali pestovať 
v roku 2018 cca na výmere 20 ha. Splnil naše oča-
kávania. Vedeli sme ho zasiať v agrotechnickom 
termíne, mal dostatok zrážok hlavne v  období 
kvitnutia. Naše očakávania splnil hlavne v  sko-
rosti zberu, kde sme ho zožali už koncom augus-
ta. Zberová vlhkosť bola 20 % a úroda 10,5 t/ha, 
s  čím sme boli spokojní. Tento skorý zber sme 
urobili z dvoch dôvodov. Po prvé, aby sme mohli 
uspokojiť požiadavky našich odberateľov a  po 
druhé, aby sme mohli pripraviť pôdu pre sejbu 
ozimného jačmeňa. 

Aj v  tomto roku sme sa rozhodli v  kategórii 
skorých hybridov pre hybrid CEKRAS cca na 50 
ha. Pokiaľ nám potvrdí svoje prednosti aj tento 
rok, počítame s jeho pestovaním. 
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300

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Sokolce (KN) 10,10
Agrimpex Trstice (GA) 13,92
Solčany (TO) 10,65
Bučany (TT) 10,37
Šrobárová (KN) 12,11
PPD Rybany (BN) 11,15
PD Čakajovce (NR) 10,49
ÚKSÚP Vranov nad Topľou (VT) 12,77
PD Senica (SE) 10,02
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 10,85
Slovmart (TT) 10,12
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) 12,75
Németh L., Szany  HU 7,92
0 5 10 15

ZE OTIS
300

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• skorý zrnový hybrid pre repnú 

a kukuričnú výrobnú oblasť,
• rýchle zníženie vlhkosti 

zrna v priebehu dozrievania 
(Marcelová 2011 najnižšia zbero-
vá vlhkosť v pokuse).

Prednosti
• skorý zber úrody a nižšie náklady 

na sušenie,
• stabilné, vysoké úrody zrna aj 

v suchých podmienkach,
• skoro kvitnúci hybrid s dobrou 

odolnosťou voči stresu,
• hybrid vhodný aj na ľahšie pôdy.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 75 000 rastlín/ha.

Kvalitatívne parametre zrna
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 70,44

Úroda zrna pri 14% vlhkosti 
t/ha | 2017

16

12

8

4

0
SPU Nitra 

(NR)
ÚKSÚP 

Vranov n. T. 
(VT)

Šrobárová  
(KN)

Ing. Kňežo 
(MI)

9,21 13,64 10,75 9,68

Úroda zrna na priemer pokusu 
% | 2017

110

105

100

95

90
SPU Nitra 

(NR)
ÚKSÚP 

Vranov n. T. 
(VT)

Slovmart  
(HC)

Šrobárová  
(KN)

104 102 109 104

AGROSPOL Hontianske Nemce, 
družstvo

HONTIANSKE NEMCE
okres Krupina 

Družstvo Agrospol Hontianske Nemce sa na-
chádza v  okrese Krupina, v  Banskobystrickom 
kraji. Hospodárime v  ťažších podmienkach, na-
koľko terén je tu členitý, jemne svahovitý a pre-
važná časť obhospodarovaných plôch je sústavne 
napádaná zverou. No i cez to všetko sa nám darí 
pestovať celkom zaujímavé portfólio plodín. Pri-
bližne na 500 hektároch vieme dopestovať pšeni-
cu ozimnú, samozrejme ostinatú. Repku sa nám 
darí dopestovať na cca 200 hektároch a  zhruba 
300 hektárov je vyčlenených na pestovanie sóje. 
Samozrejme jednotlivé plochy sa ročníkovo me-
nia v  závislosti od osevného postupu. S  firmou 
OSEVA, a.s. máme nadviazanú už niekoľkoroč-
nú spoluprácu i v rámci pestovania hustosiatych 
plodín. Nakupujeme a vyrábame pre Osevu osi-
vo pšeníc ozimných. V  minulých rokoch máme 
skúsenosti s odrodami ako napr. Midas, Genius, 
Mirastar. Z  ďalších plodín, s  ktorými spolupra-
cujeme s  firmou OSEVA, je kukurica. Kukuricu 
pestujeme prevažne na zrno, a to na výmere pri-
bližne 200 hektárov. V minulom roku sme pesto-
vali hybrid ZE HILDA, z ktorého sme mali celkom 
slušné výsledky, na naše pestovateľské podmien-
ky. V tomto roku sme z dôvodu nestálosti počasia 
a  výskytu veľmi suchých a  horúcich období vy-
skúšali o niečo skorší hybrid s FAO skupiny 300. 
Ide o  hybrid ZE OTIS, hybrid nižšieho vzrastu, 
z ktorého nebude veľa pozberových zvyškov. Po-
rast je pekný, rovnomerný, steblo je pevné, taktiež 
zdravotný stav je na veľmi dobrej úrovni. Šúľky 
sú pekne opelené a vďaka dobrým podmienkam, 
ktoré boli v  máji tohto roku, to odhadujem na 
dobrú úrodu. So spoluprácou s  firmou OSEVA, 
a.s. sme zatiaľ spokojní a dúfame, že v tomto du-
chu budeme pokračovať i naďalej.

ZE OTIS
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300

CEPLAN
300

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý univerzálny hybrid vhodný 

na pestovanie na zrno i siláž,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• vysoká úroda zelenej hmoty, 

suchej hmoty a sušiny zrna,
• vysoký podiel šúľkov v siláži,
• dobrá stráviteľnosť silážnej hmoty,
• pevné steblo,
• vynikajúci pre výrobu bioplynu. 

Optimálna hustota porastu
• siláž 80 000–85 000 rastlín/ha,
• zrno 75 000–80 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

9

6

3

0 Solčany 
(TO)

MVL Bánovce 
n. B. (BN)

PPD Rybany 
(KN)

ÚKSÚP 
Vranov n. T.

8,36 10,17 9,63 12,05

Úroda silážnej hmoty (t/ha) 2017
• ÚKSUP Vígľaš (DT) ................ 34,9

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)

60

40

20

0
Farma Agro-Dúbrava 

Kobyly (BJ)
RD Bzovík (KA)

61,38 24,85

podiel 
šúľkov

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 34,28
obsah vlákniny v celej rastline % 21,21
obsah NDF v celej rastline % 46,62
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,62
SNDF v celej rastline % 57,11
SOH % 67,62
NEL MJ/kg 6,41

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,0
6,3
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

28,25 %

CEJIH CEPLAN
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320

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

12

8

4

0
Slovmart 

Bučany (TT)
Šrobárová 

(KN)
Ing. Knežo  

(MI)

7,18 11,33 10,88

Poloprevádzkové pokusy 2017
relatívna úroda zrna na priemer (%)

110

105

100

95

90
Šrobárová 

(KN)
Poľnohospodár NZ 

(NZ)

109 108

Poloprevádzkové pokusy 2017
CEJIH – zberová vlhkosť (%)
Dvory n. Žitavou – najnižšia vlhkosť 14,8
Slovmart Bučany – najnižšia vlhkosť 14,8
Slovmart HC – najnižšia vlhkosť 14,8
PD Senica – 10. najnižšia vlhkosť zo 145 19,6
Šrobárová – 2. najnižšia vlhkosť 18,1

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 12,57
Slovmart (GA) 7,47
Ing. Knežo (MI) 12,02
Michaľany (TV) 8,90
ÚKSÚP Vranov nad Topľou (VT) 13,00
PD Kozárovce (LV) 7,67
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 13,17
Németh L., Szany, HU 9,31
0 5 10 15

CEJIH
320

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 320
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• skorý univerzálny hybrid vhodný 

na pestovanie na zrno,
• veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti
• odolný voči chorobám,
• stabilne vysoká úroda zrna,
• rýchlo púšťa vodu vo fáze dozrie-

vania,
• dobrý počiatočný vývoj, 
• pevné steblo odolné voči polieha-

niu.

Optimálna hustota porastu
• 70 000–75 000 rastlín/ha.

Výsledky v ŠOS SR
produkčné a kvalitatívne parametre
úroda zrna t/ha 9,9
relatívne na priemer kontrol 101,0
% zlomených rastlín pri zbere 0,2
priemer kontrol 0,3
sušina zrna pri zbere 79,6
priemer kontrol 77,1
rozdiel ku kontrolám 2,5

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 37,09
obsah vlákniny v celej rastline % 19,72
obsah NDF v celej rastline % 44,49
stráviteľná vláknina v celej rastline % 52,99
SNDF v celej rastline % 51,68
SOH % 66,61
NEL MJ/kg 6,38

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,4
8,2
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu

Ing. TATIJANA ŠTRBOVA
agronómka
Roľnícke družstvo podielnikov 
Chocholná-Velčice 

CHOCHOLNÁ-VELČICE
okres Zlaté Moravce 

Náš podnik Roľnícke družstvo podielnikov 
Chocholná-Velčice hospodári približne na 850 
hektárov ornej pôdy. Parcely chotára sa nachá-
dzajú v okrese Trenčín. V rámci pestovania sa za-
oberáme pestovaním viacerých plodín ako napr. 
pšenica, repka, cukrová repa, raž, jarný jačmeň, 
cirok, lucerna, kukurica.

S firmou OSEVA, a.s. spolupracujeme niekoľko 
rokov v  oblasti pestovania kukurice. Pestujeme 
hybridy CEJIH vo výmere 41 ha, ZE HILDA vo 
výmere 35 ha. Skorosťou nám tieto vybrané hyb-
ridy veľmi vyhovujú. Porast je rovnomerný, rast-
liny sú dobre olistené a šúľky sú pekne opelené. 
Oba vybrané hybridy zatiaľ vyzerajú veľmi sľubne.
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330

ZE ZELSTAR
330

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 330
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• špičkový, stredne skorý hybrid na 

zrno a siláž,
• mohutné šúľky majú vysokú 

výťažnosť zŕn,
• úroda tvorená robustnými, cylin-

drickými šúľkami s vysokým poč-
tom radov zŕn,

• výška úrody na úrovni vyšších 
FAO skupín,

• veľmi vysoký, bohato olistený 
hybrid s výbornou odolnosťou 
voči suchu.

Prednosti
• jeden z najúrodnejších hybridov 

stredne skorého sortimentu na 
zrno a siláž,

• šľachtenie zamerané nielen na 
špičkové úrody zrna a objem zele-
nej hmoty, ale aj na mimoriadne 
vysoký obsah škrobu,

• schopný zaistiť špičkové úrody 
zrna a objem zelenej hmoty aj pri 
nižšom výsevku.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 72 000 rastlín/ha,
• zrno – 65 000 rastlín/ha.

Kvalitatívne parametre zrna
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 70,44

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 11,41
Slovmart (GA) 7,96
Ing. Knežo (MI) 12,55
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT) 11,83
Agro SAP Nenice (VK) 9,90
Dávid M., Gyomaendrőd   HU 10,99
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) ....53,6
 podiel šúľkov

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok SR
2013 | JAKUBOVANY 
úroda zelenej hmoty t/ha

69

67

65

63

61

59
ZE ZELSTAR K1 K2

68,7 68,4 61,6

2013 | HANISKA 
úroda zelenej hmoty t/ha

59

57

55

53

51

49
ZE ZELSTAR K1 K2

58,5 57,8 50,8

Ing. IGOR HORNÁK
manažér rastlinnej výroby
SLOV-MART s.r.o. 

TRAKOVICE
okres Trnava 

Podnik SLOV-MART s.r.o. hospodári v Trnav-
skom regióne v  katastroch obcí Trnava, Trako-
vice, Piešťany a  Kátlovce pri celkovej výmere 
približne 2 000 ha. Zaoberáme sa výhradne rast-
linnou výrobou. Plochy pre jednotlivé plodiny 
sú rozdelené viac menej rovnakým percentom. 
Silážna kukurica 300 ha, zemiaky, repka a osivo-
vá kukurica po 200 ha, zostatok tvoria obilniny. 
Pri výrobe osivovej kukurici vychádzam z mojich 
dlhoročných skúseností. Tento rok množíme pre 
spoločnosť OSEVA a.s., SOZ hybridy ZE SLOVA-
KIA a CEMORA. Silážna kukurica sa u nás pestu-
je hlavne z dôvodu bioplynovej stanice o výkone 
1  MW. Biologický materiál pre bioplynku tvorí 
kukuričná siláž a cukrovarnícke rezky.

Spolupráca s  OSEVOU a.s., SOZ je na dobrej 
úrovni s  obojstranným pochopením. Samozrej-
me vždy sa dá niečo zlepšovať a verím, že sa nám 
to podarí. Realizujeme aj poloprevádzkové poku-
sy, ktoré sú základom pre usporiadanie poľných 
dní. Na základe týchto pokusov ma zaujal hyb-
rid ZE ZELSTAR FAO 330. Tento stredne skorý 
hybrid na zrno a siláž sa vyznačuje mohutnými 
šúľkami s vysokou výťažnosťou zŕn. Medzi hyb-
ridmi od OSEVY, a.s., SOZ patrí medzi jeden 
z najúrodnejších zo stredne skorého sortimentu 
na zrno a siláž. Šľachtenie bolo zamerané nielen 
na špičkové úrody zrna a objem zelenej hmoty, 
ale aj na mimoriadne vysoký obsah škrobu. Tieto 
špičkové úrody sa dajú dosiahnuť aj pri nižších 
výsevkoch.

30,46 %
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340

CELATE
340

REKORDMAN VO VÝNOSE 
SILÁŽNEJ HMOTY 

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti
• stredne neskorý hybrid pre pes-

tovanie na siláž v teplej repárskej 
oblasti, v prechodnej kukurično-re-
párskej a kukuričnej oblasti,

• vysoké úrody celkovej suchej 
hmoty a celkovej zelenej hmoty,

• veľmi dobrý počiatočný vývoj,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• vysoká rastlina a vysoko nasade-

ný šúlok,
• v dobrých podmienkach dochádza 

k tvorbe odnoží.

Prednosti
• vysoká úroda silážnej hmoty ho 

predurčuje pre najnáročnejších 
chovateľov dobytka,

• poskytuje vysoký výnos energie.

Optimálna hustota porastu
• 80 000–85 000 rastlín/ha.

Produkčné plochy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• PD Okoč (KN) ......................51,88
• PD Mestečko (PU) ...............51,13
• PD Dojč (SE) ........................28,00

Úroda zrna pri 14% vlhkosti 
t/ha | 2017

13

12

11

10

9
Šrobárová 

(KN)
Ing. Kňežo  

(MI)

10,06 12,29

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Marcelová (KN) 12,51
Nenice (VK) 8,65
Slovmart (GA) 7,9
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
80
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40
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0
Agro Dúbrava 
Kobyly (KN)

H+H Unipo 
Plášťovce (LV)

PVOD Kočín 
(PN)

71,82 40,64 28,5

Kvalitatívne ukazovatele
škrob % 33,88
obsah vlákniny v celej rastline % 21,02
obsah NDF v celej rastline % 45,95
stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,60
SNDF v celej rastline % 56,69
SOH % 67,99
NEL MJ/kg 6,42

Hodnotenie odolnosti (1–9)

odolnosť proti chladu 8,1
8,4
9,0

odolnosť proti suchu
odolnosť proti poliehaniu
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Ing. VLADIMÍR ČIŽMÁR
predseda predstavenstva
AGRO DRUŽSTVO Staré 

STARÉ
okres Michalovce 

Naše družstvo sa nachádza na Východosloven-
skej nížine v okrese Michalovce. Hospodárime na 
výmere 1 760 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho 
je 1 360 ha ornej pôdy. 

Venujeme sa pestovaniu ozimnej pšenice, repke 
olejnej, kukurici na siláž a na zrno a krmovinám 
na ornej pôde. 

Keďže chováme hovädzí dobytok bez trhovej 
produkcie, potrebujeme zabezpečiť aj objemové 
krmivá. 

Pri výbere kukurice na siláž sme sa orientova-
li na hybrid, ktorý vie poskytnúť veľa hmoty, je 
nenáročný a cenovo prijateľný. To v sebe skĺbuje 
hybrid CELATE. Na základe doporučení a  po-
znatkov pracovníka OSEVA, a.s. s  týmto hybri-
dom, sme túto jar zasiali 32 ha. Porast kukurice je 
mohutný so širokými listami a veľkým strukom. 
Zvažujeme, že ak naplníme plánovaný objem silá-
že, zvyšok si ponecháme na zrno. 

Podľa dosiahnutých výsledkov, budeme aj naďa-
lej spolupracovať s pestovaním kukurice od spo-
ločnosti OSEVA, a.s.

28,93 % 30,55 %

podiel 
šúľkov
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Ing. LUKÁŠ BOLEDOVIČ
agronóm
PD Krupá 

DOLNÁ KRUPÁ
okres Trnava 

Poľnohospodárske družstvo Krupá v  Dolnej 
Krupej hospodári v okrese Trnava s nadmorskou 
výškou 192 m n. m. Chotár sa rozkladá približ-
ne na 2 930 ha hospodárskej pôdy. Pestujeme 
plodiny ako sú pšenica ozimná (990ha), jarný 
jačmeň (74 ha), kukurica na zrno (526 ha), ku-
kurica na siláž (165 ha) repka (110 ha). Samo-
zrejme jednotlivé výmery sa každým rokom líšia 
v  závislosti od osevného postupu. Náš podnik 
sa venuje aj živočíšnej výrobe, kde disponujeme 
845 kusmi hovädzieho dobytka a z toho je 390 ks. 
dojníc. S firmou OSEVA, a.s. máme rozbehnutú 
veľmi dobrú spoluprácu už 3 roky. Skúsenos-
ti máme nielen pri pestovaní kukurice na zrno 
či siláž, ale aj u  hustosiatych plodín. Zo širokej 
ponuky hybridov kukurice si vždy vieme vhodne 
vybrať, na základe ich pokusov, ktoré majú u nás 
umiestnené. Minulý rok sa uskutočnil pokus, 
kde boli umiestnené hybridy CELATE FAO 340, 
RODONIA FAO 360, ZE KARUZEL FAO 420, ZE 
ZEAMAX FAO 420, ABRAMIA FAO 480, LON-
GORIA FAO 550 a  ZE SLOVAKIA FAO 350. Po 
vzhliadnutí výsledkov sme sa rozhodli práve pre 
hybrid ZE  SLOVAKIA zaradiť do nášho osevné-
ho postupu.

ZE SLOVAKIA sa vyznačuje veľkými šúľkami, 
ktoré majú vysokú výťažnosť zŕn. Veľmi dobre 
reaguje na intenzitu pestovania. Je to stredne 
neskorý hybrid určený na zrno. rastovo je to 
stredne vysoký. Veľmi dobre vie prekonať stresy 
spôsobené vplyvmi klimatických zmien, čo je 
podstatou jeho hlavnej prednosti - odolnosť voči 
suchu. Jedným z hlavných dôvodov prečo sme sa 
rozhodli pre hybrid ZE SLOVAKIA, je jeho dobrá 
zberová vlhkosť. 

Dúfame, že nás tento rok znova hybridy ne-
sklamú a  v  budúcom roku znova siahneme po 
hybridoch spoločnosti OSEVA, a.s. keďže sa cha-
rakterizujú dobrým pomerom medzi cenovou 
hladinou a ich výkonnosťou.

340 350

SUM 0243
340

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: Dow AgroSciences 
GmbH, SRN

Vlastnosti
• stredne neskorý hybrid nižšieho 

vzrastu s rýchlym počiatočným 
vývojom a veľmi skorým kvitnutím,

• dynamická tvorba suchej hmoty 
s vysokou úrodou zrna,

• vyznačuje sa dobrým ozrnením kla-
sov a vysokou hektolitrovou váhou,

• výborná tolerancia voči suchu.

Prednosti
• využitie: zrno,
• vysoká úroda zrna,
• dobré ozrnenie klasov,
• dobre uvoľňuje vodu.

Odporúčaný výsevok
• 75 000 zŕn/ha

Úroda zrna pri 14% vlhkosti (2013):
• Marcelová................... 12,60 t/ha
• Ždaňa ......................... 11,87 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna (t/ha)

14
13
12
11
10

Šrobárová (KN) PD Vechec (VT)

11,75 13,51

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

PVOD Bíňovce (TT) 14,56
Trakovice (HC) 12,87
Sokolce (KN) 12,03
Bučany (TT) 12,96
Marcelová (KN) 11,01
Šrobárová (KN) 13,44
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 12,28
Slovmart (TT) 9,24
D. Máté – Gyomaendrőd, HU 13,82
0 5 10 15

ZE SLOVAKIA
350

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 350
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• nový, stredne neskorý hybrid na 

zrno,
• hybrid je stredného vzrastu 

s vynikajúcou úrodou zrna,
• veľké šúľky majú vysokú výťaž-

nosť zŕn,
• veľmi dobre reaguje na intenzitu 

pestovania,
• výborná odolnosťou voči suchu.

Prednosti
• je určený pre pestovateľa ktorý 

chce pestovať úrodný stredne 
neskorý zrnový hybrid, 

• veľmi dobre vie prekonať stresy 
spôsobené vplyvmi klimatických 
podmienok,

• pravidelne vysoké úrody,
• dobrá zberová vlhkosť.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 75 000 rastlín/ha.

Úrody podľa výsledkov ŠOS 2017
úroda zrna t/ha

12
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9
ZE SLOVAKIA K1 K2

11,3 10,6 9,8

úroda suchej hmoty % 

115
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ZE SLOVAKIA K1 K2
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350

ZE HILDA

Ing. MILAN PETROVIČ
konateľ
IstroAgra s. r. o 

GBELCE
okres Nové Zámky 

Firma IstroAgra s. r. o. hospodári v  katastri 
obce Gbelce, v okrese Nové Zámky. Na pestova-
nie využívame približne 130 hektárov ornej pôdy. 
Z hľadiska osevného postupu sa venujeme pesto-
vaniu obilnín, strukovín, olejnín a  krmovín ako 
napr. lucerna alebo vičenec. V minulých rokoch 
sme pestovali repku, tiež hrach jarný. Z  obilnín 
sme mali v  tomto roku zasiaty jačmeň ozim-
ný, pšenicu ozimnú. S  firmou OSEVA, a.s., SOZ 
máme nadviazanú spoluprácu už 2 roky, v oblasti 
výroby osiva ozimnej pšenice. Okrem pestova-
nia poľnohospodárskych plodín sa zaoberáme aj 
živočíšnou výrobou. Máme približne 200 kusov 
mäsového plemena búrskej kozy. Z  dôvodu po-
treby krmovín pre zvieratá sme tento rok vyskú-
šali zasiať 30 hektárov kukurice na siláž i na zrno. 
Keďže nevieme aké bude počasie, rozdelili sme 
parcely medzi rôzne skupiny skorosti FAO. Na 11 
hektárov plochy je obsiata hybridom SUM0243, 
ZE HILDA a ZE SlOVAKIA, ktoré sú zo skupiny 
FAO 340 a 350. Ďalšia parcela 18 ha je zasiata hyb-
ridom ZE KARUZEL, FAO 420, ktorého časť cca 
6 ha plánujeme zosilážovať. Hybrid ZE KARUZEL 
sa javí ako veľmi zaujímavý kombinovaný hybrid, 
rastlina je výborne olistená širokými listami, má 
krásny šúľok a celý porast je mohutný, to zname-
ná, že by malo byť dostatok silážnej hmoty. Veľmi 
radi skúšame nové veci, či už v osevnom postupe, 
alebo v  samotnej poľnohospodárskej technoló-
gii. Preto sme pristúpili na vyskúšanie sejby no-
vou sejačkou Horsh Maestro a  ďalšieho hybridu 
ZE HILDA. Na prvý pohľad vyzerá porast veľmi 
dobre. Parcela je čistá, bez burín, rastliny sú rov-
nomerne zapojené, majú pevnú stonku a  šúľky 
pekne opelené. Ak budú priaznivé podmienky, 
odhadujeme slušnú úrodu. S firmou OSEVA, a.s., 
SOZ máme zatiaľ zabezpečený dobrý pomer úrod 
a cenovej politiky, preto dúfame, že v spolupráci 
budeme i naďalej pokračovať.

ZE HILDA
350

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 350
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• stredne neskorý hybrid na zrno 

a siláž,
• veľmi dobrá odolnosť v streso-

vých podmienkach,
• vynikajúca úrodová stabilita,
• vďaka mohutným, dobre oliste-

ným rastlinám dosahuje vysoké 
výnosy hmoty z hektára,

• spôsob dozrievania – pozvoľne,
• výška rastliny – 250 cm.

Prednosti
• využitie: zrno, 
• vyrovnané šúľky pri rôznych stup-

ňoch intenzity pestovania,
• rovnomerné dozrievanie a plno-

hodnotné zrná po celej dĺžke 
šúľkov,

• výborne reaguje na živiny.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 65 000–75 000 rastlín/ha,
• siláž – 75 000–80 000 rastlín/ha.

Úrody zrna podľa výsledkov ŠOS 
2013 | HANISKA úroda zrna t/ha

12

11

10

9
ZE HILDA K1

11,96 10,17

Úroda zrna pri 14% vlhkosti (2014):
• Marcelová................... 11,86 t/ha
• Báhoň (ŠOS) .............. 15,34 t/ha

Úrody zrna podľa výsledkov ŠOS 
2014 | BÁHOŇ úroda zrna t/ha
16

15

14

13
ZE HILDA K1

15,34 14,58

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 15,03
Slovmart (TT) 9,76
Ing. Knežo, Jastrabie (MI) 11,45
PVOD Mokrance (KE) 9,75
AGROZORAN (TV) 9,65
ÚKSUP Vranov n. T. (VT) 12,20
PD Zemné (NZ) 11,67
ÚKSUP Želiezovce (LV) 13,54
PD Špačince (TT) 11,11
Dávid M., Gyomaendrőd, HU 12,62
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) ....52,4
 podiel šúľkov

27,3 %
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Ing. MAREK MIŠÁK
agronóm
MVL AGRO, s. r. o 

MALÉ CHLIEVANY
okres Bánovce nad Bebravou 

Poľnohospodársky podnik MVL AGRO, s.r.o. 
Malé Chlievany sa nachádza v  okrese Bánovce 
nad Bebravou. Celková výmera ornej pôdy je 
4 400 ha. Pestujeme hlavne hustosiate obilniny, 
repku ozimnú. Kukuricu pestujeme na 980 ha 
prevažne na zrno, na siláž si nechávame podľa 
potreby 200 až 340 ha. Z hľadiska pôdnych pod-
mienok máme stredne ťažké až ťažké pôdy. 

S  firmou OSEVA, a. s., SOZ spolupracujeme 
niekoľko rokov ako v  oblasti osív hustosiatych 
plodín, tak aj s osivami kukurice. V tomto roku 
máme zaradené do osevného postupu dva hybri-
dy RODONIA FAO 360 vo výmere 25 ha, ZE  KA-
RUZEL FAO 420 vo výmere 80  ha. Hybridy 
pestujeme už 4 roky a majú stabilné postavenie 
v osevnom postupe. Využívame ich ako kombi-
novaný hybrid, buď ako mokré zrno alebo na si-
láž. Zatiaľ sa kukurica v tejto sezóne javí ako veľ-
mi zaujímavá aj keď hybrid RODONIA má veľké 
poškodenie zverou. 

360

RODONIA
360

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 360
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• vhodnosť pre pestovanie kukuri-

ce na siláž v repnej a kukuričnej 
oblasti,

• vyšší podiel šúľkov a možnosť 
využitia aj na zrno,

• vyššia stráviteľnosť silážnej 
hmoty,

• plasticita aj v suchších podmien-
kach na siláž,

• stabilita úrody suchej hmoty siláže.

Odporúčania pre pestovateľov:
Hybrid RODONIA je vzhľadom na 
svoju skorosť a plasticitu aj v such-
ších podmienkach vhodný pre pes-
tovanie na siláž od repnej oblasti až 
po kukuričnú oblasť s možnosťou 
skoršieho zberu v tejto oblasti. 
Vzhľadom na vyšší podiel suchých 
šúľkov poskytuje siláž o vyššej strá-
viteľnosti, čo je možné využiť aj pre 
kŕmenie vysokoúžitkových dojníc. 
Do úvahy prichádza hlavne v repnej 
oblasti aj alternatívne využitie na 
CCM a LKS v kukuričnej oblasti 
však aj možnosť pestovania na 
zrno, čo zvýrazňuje vyššiu univer-
zálnosť hybrida. Hybrid vzhľadom 
na väčšie zrno osiva má dostatok 
zásobných látok na intenzívnejší 
počiatočný štart a rýchlejšie zapoje-
nie porastu aj na menej homogén-
nych pôdach.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 95 000 rastlín/ha v RVO, 

85 000 rastlín/ha v KVO,
• zrno – 85 000 rastlín/ha v RVO, 

80 000 rastlín/ha v KVO.

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok:
SR | PRIEMER LOKALÍT 
úroda suchej hmoty siláže t/ha
20

19

18

17
RODONIA K1 K2

19,4 19,1 18,5

SR | ŽELIEZOVCE 
úroda suchej hmoty siláže t/ha

24

22

20

18
RODONIA K1 K2

23,2 19,6 21,8

Úroda zrna pri 14% vlhkosti 
t/ha | 2017

10

9

8
MVL Agro 

(BN)
Šrobárová  

(KN)

9,08 10,07

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• OSEVA Marcelová (KN) ....... 10,01

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) ....48,4
 podiel šúľkov

25,4 %

24



ZE ELMO

380 410

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 11,50
Slovmart (TT) 8,24
Ing. Knežo, Jastrabie (MI) 14,72
RD Vysoká nad Uhom (MI) 14,12
Mocsai búzakalász - Mocsa  HU 11,61
D&D farm Pácsony  HU 7,89
0 5 10 15

ZE ELMO
380

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 380
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• stredne neskorý špičkový hybrid 

na zrno,
• mohutné šúľky s vysokou výťaž-

nosťou zŕn,
• HTZ vysoká,
• spôsob dozrievania – stay green.

Prednosti
• jeden z najúrodnejších stredne 

neskorých hybridov na zrno,
• vysoký úrodový potenciál,
• výborne reaguje na živiny,
• svoje schopnosti potvrdzuje aj 

v nepriaznivých podmienkach,
• dobre vyvinutými a veľkými šúľka-

mi dokáže eliminovať redší porast.

Optimálna hustota porastu
• 65 000 rastlín/ha.

Úrody zrna podľa výsledkov ŠOS:
SR priemerná úroda zrna t/ha
12,5

12,0

11,5

11,0
ZE ELMO K1 K2

12,17 11,79 11,24

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

15

10

5

0
ÚKSÚP 

Vranov (VT) 
Šrobárová  

(KN)
Ing. Knežo  

(MI)
POD Vechec 

(VT)

12,25 10,88 14,60 13,93

Kvalitatívne parametre zrna:
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 71,14

AMYLÓZA/AMYLOPEKTĺN  % 25,14
SUŠINA % : 100 0,9061

ZE ZELMA
410

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 410
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid na zrno a CCM,
• úroda tvorená robustnými, veľmi 

vyrovnanými šúľkami,
• zrná a šúľky majú veľkú mernú 

hmotnosť,
• vysoká HTZ,
• spôsob dozrievania – pozvoľne,
• výška rastliny – 250 cm.

Prednosti
• vynikajúca adaptabilita na streso-

vé podmienky,
• ročníkovo veľmi stabilná úroda 

zrna.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 65 000–70 000 rastlín/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

SPU Nitra (NR) 8,64
ÚKSÚP Vranov nad Topľou (VT) 13,15
MVL Agro (BN) 9,80
Šrobárová (KN) 12,01
Ing. Knežo (MI) 12,67
0 5 10 15

úroda zrna na priemer pokusu (%)

MVL Agro (BN) 102
Slovmart (TT) 103
Šrobárová (KN) 116
Ing. Knežo (MI) 105
90 100 110 120

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 9,54
Slovmart (TT) 7,94
PVOD Mokrance (KE) 11,04
Ing. Knežo (MI) 13,35
AGRO Jasová (NZ) 8,98
PD Dvory n. Žitavou (NZ) 11,6
PD Komoča (NZ) 11,36
Agrolens Čenkovce (DS) 9,86
Németh Levente Szany, HU 11,78
0 5 10 15
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420

JÚLIUS FITOS
agronóm
Poľnohospodárske Družstvo Okoč-Sokolec 

OKOČ
okres Dunajská Streda 

Naša firma sa nachádza v  okrese Dunajská 
Streda, presnejšie v  obci Okoč. Hospodárime 
na 1 800 ha, z toho 600 pšenica, 90 jačmeň, 330 
ha kukurica na zrno, 230 ha silážnej kukurice, 
130 lucerky, 180 repky, 240 slnečnice. Chováme  
1 000 ks HD a preto potrebujeme dopestovať kva-
litnú siláž.  

S  OSEVOU, a.s. spolupracujeme viac rokov. 
Pestujeme ozimné pšenice a  kukuričné hybridy 
z  ich portfólia. Z  kukuričných hybridov hlavne 
ABRAMIU s  FAO 480 a  ZE KARUZEL s  FAO 
420. Tieto hybridy pestujeme viac rokov, lebo 
stále majú konštantnú a  stabilne vysokú úrodu 
siláže, ako aj zrna. Výhoda hybridu ZE KARU-
ZEL spočíva v  tom, že ak nepotrebujeme toľko 
siláže, tak porast môžeme nechať na zrno. Ľahšie 
znižuje zberovú vlhkosť zrna, oveľa skoršie, než 
neskoršie silážne hybridy. Popri tom poskytuje 
stabilnú úrodu a je krásne vyrovnaný a olistený. 
Veľmi dobre znáša horšie podmienky - napríklad 
aj extrémy spôsobené suchom. Je vhodnou kom-
bináciou kvalitnej siláže, prijateľnej ceny a uspo-
kojivej úrody. Tohto roku porasty vyzerajú veľmi 
pekne a sľubujú dobrú úrodu tak, ako po minulé 
roky.

ZE KARUZEL
420

PRÉMIOVÝ HYBRID 
 
Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 420
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• neskorý kombinovaný hybrid na 

siláž a zrno,
• veľmi vysoké, mohutné, dobre 

olistené rastliny,
• dobre ozrnené, dlhé šúľky,
• výborne znáša suché podmienky.

Prednosti
• kombinácia kvalitnej silážnej 

hmoty a vysokej úrody,
• vysoká stabilita v rôznych pesto-

vateľských ročníkoch,
• odporúčame pestovateľom, ktorí 

sa zameriavajú na produkciu kva-
litnej siláže,

• úroda celkovej suchej hmoty 
21,2 t/ha a úroda zelenej hmoty 
80 t/ha podľa výsledkov v ŠOS.

Optimálna hustota porastu
• 80 000 rastlín/ha na siláž, bioplyn,
• 75 000 rastlín/ha na zrno.

Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• MARCELOVÁ 2013..... 12,95 t/ha
• MARCELOVÁ 2014..... 13,52 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 11,13
Slovmart (TT) 6,72
PVOD Mokrance (KE) 10,74
RD Vysoká nad Uhom (MI) 12,39
PD Kozárovce (LV) 9,63
Agro SAP Nenice (VK) 10,87
AGRO Jasová (NZ) 9,69
PD - Komoča (NZ) 11,01
PVOD Mokrance (KE) 10,74
Agrolens Čenkovce (DS) 11,44
PD Špačince (TT) 9,77
PD Dvory nad Žitavou (NZ) 11,72
PD - Zemné (NZ) 11,93
Mocsai búzakalász - Mocsa  HU 11,80
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

RDP D. Dubové (TT) 14,27
Trakovice (HC) 14,31
SPU Nitra (NR) 10,90
Sokolce (KN) 12,99
Špačince (TT) 11,73
Agrimpex Trstice (GA) 8,95
Agrolens Čenkovce (DS) 11,63
Solčany (TO) 11,27
MVL Bánovce nad Bebravou (BN) 15,00
UKSUP Želiezovce (LV) 11,27
Bučany (TT) 13,29
Marcelová (KN) 13,90
Šrobárová (KN) 12,81
UKSUP Piešťany (PN) 11,67
AGROBA Tek. Hrádok (LV) 13,02
PD Holice (DS) 12,31
Poľnohospodár NZ (NZ) 10,26
PPD Rybany (BN) 13,00
TT Agro Šelpice (TT) 12,30
PD Čakajovce (NR) 11,95
Triticum s.r.o. (NR) 12,36
PD Senica (SE) 11,40
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda silážnej hmoty na priemer (%)

PD Okoč (DS) 126
PD Smolinské (MI) 149
PD Kočín (PN) 101
0 50 100 150

úroda silážnej hmoty na priemer (%)

PD Okoč (DS) 32,64
PD Smolinské (MI) 29,18
0 10 20 30 40

Kvalitatívne parametre zrna:
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 70,48

AMYLÓZA/AMYLOPEKTĺN  % 28,50
SUŠINA % : 100 0,8946

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
• PVOD Kočín (PN) ....................29,8
• H+H Unipo, Plášťovce (LV) .. 53,92
 podiel šúľkov .................. 27,82 %
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420

Ing. JURAJ TEHEL
agronóm
Land s. r. o.

VRBOVÁ NAD VÁHOM
okres Komárno 

Náš podnik sa nachádza v  okrese Komárno, 
v obci Vrbová nad Váhom. Hospodárime na 800 
ha ornej pôdy, z toho je 310 ha pšenica ozimná, 
180 slnečnica, 300 kukurica. 100 ha silážnej ku-
kurice a 200 ha kukurice na zrno. Silážnu kukuri-
cu potrebujeme do bioplynovej stanice. 

S  firmou Oseva spolupracujeme viacej rokov, 
nielen pri pestovaní kukuríc, ale aj pri pestovaní 
ostatných plodín. Konštatujeme veľmi dobré ob-
chodné vzťahy.

Hybrid ZE ZEAMAX v  tomto roku nie je až 
taký mohutný, ako po minulé roky a to kvôli su-
chu a  extenzívnemu pestovaniu. V  tomto roku 
kukurici počasie nepraje. Napriek tomu rastliny 
sú mohutné, dobre olistené a  aj zdravotný stav 
porastov je dobrý. Kvalitatívne a úrodovo aj tak 
vyzerá tento hybrid dobre, práve preto, že je to 
kombinovaný zrnovo-silážny hybrid. Čakáme 
a dúfame, že nás pri zbere nesklame.

ZE ZEAMAX
420

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 420
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid pre využitie na 

zrno i siláž,
• úroda tvorená robustnými šúľkami,
• veľmi vysoké dobre olistené rast-

liny,
• mohutný hybrid s výbornou úro-

dovou stabilitou.

Prednosti
• schopnosť zaistiť vysokú úrodu 

zrna aj objem zelenej hmoty pri 
nižšom výsevku,

• ročníkovo veľmi stabilná úroda.

Optimálna hustota porastu
• 65 000 rastlín/ha na zrno,
• 72 000 rastlín/ha na siláž.

Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• Marcelová (2011) ........13,35 t/ha
• Marcelová (2013) ........13,36 t/ha
• Marcelová (2014) ........14,14 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Šrobárová (KN) 12,37
Ing. Knežo (MI) 11,58
PD Malý Honeš (TV) 14,16
0 5 10 15

Úroda zrna na priemer pokusu (%)

PVOD Bíňovce (TT) 102
Slovmart Bučany (TT) 107
Slovmart (HC) 114
Šrobárová (KN) 119
PD Malý Honeš (TV) 101
80 90 100 110 120

Úroda silážnej hmoty na priemer 
pokusu (%)

110

105

100

95

90
PD Okoč (DS) PD Kočín-Šterusy (PN)

110 101

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 10,61
Slovmart (TT) 9,64
PVOD Mokrance (KE) 10,01
Ing. Knežo, Jastrabie (MI) 10,95
RD Vysoká nad Uhom (MI) 12,65
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 11,65
L-AGRO (LV) 12,01
AGRO Jasová (NZ) 10,27
PD Dvory nad Žitavou (NZ) 11,71
PD - Zemné (NZ) 12,55
Bagin farm (KN) 11,45
Németh Levente Szany, HU 12,42
0 5 10 15

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)

40

20

0
H+H Unipo, 

Plášťovce (LV)
PVOD Kočín (PN)

46,8 29,8

podiel 
šúľkov

Kvalitatívne parametre zrna:
CELKOVÝ OBSAH ŠKROBU
g škrobu/100g dwb šrotu 68,48

AMYLÓZA/AMYLOPEKTĺN  % 27,17
SUŠINA % : 100 0,9034

27,82 %
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ZE ZEAMAX

440

ZE ALBERTINA
440

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 440
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., 
Horná Potôň, SR

Vlastnosti
• nový neskorý hybrid na zrno a siláž,
• husto olistené, veľmi vysoké rast-

liny s výbornou odolnosťou voči 
suchu,

• rýchly počiatočný rast a zapojenie 
porastu,

• neskorý zrnový hybrid vysokého 
vzrastu s mohutnými, dobre ope-
lenými šúľkami,

• ročníkovo veľmi stabilná úroda 
silážnej a suchej hmoty s vyso-
kým podielom zrna.

Prednosti
• je určený pre pestovateľa ktorý 

chce pestovať neskorý, kombino-
vaný hybrid s istotou dobrej úrody 
každý rok,

• mimoriadne variabilný hybrid 
s vynikajúcou úrodou zrna na rôz-
nych lokalitách.

Optimálna hustota porastu
• siláž – 75 000 rastlín/ha,
• zrno – 68 000 rastlín/ha.

Úrody podľa výsledkov ŠOS 2017
úroda zelenej hmoty t/ha

49
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45
ZE ALBERTINA K1 K2

49,3 46,3 46,0

úroda suchej hmoty t/ha,  
Veľký Meder
14

13

12

11

10
ZE ALBERTINA K1 K2

14,3 11,7 11,6

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
• Marcelová (KN) ...........11,52 t/ha

STANISLAV GULDAN
Predseda predstavenstva
Poľnohospodárske družstvo  
v Kráľovej pri Senci 

KRÁĽOVÁ PRI SENCI
okres Nové Zámky 

Naše poľnohospodárske družstvo patrí medzi 
tie menšie, keďže hospodárime na 950 ha ornej 
pôdy. V osevnom postupe máme zaradené plodi-
ny ako sú jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica 
na zrno, zemiaky a v menšej výmere tento rok aj 
cukrovú repu. Jedným z našich hlavných nepria-
teľov na pestovanie sú pôdy, na ktorých sa náš 
chotár rozprestiera. Jedná sa o  piesočnaté pôdy. 
Tvoria sa na kremencoch, ryolitoch, propylitoch, 
viatych pieskoch a  hrubých riečnych náplavoch 
z Dunaja.

So spoločnosťou OSEVA, a.s. som začal spolu-
pracovať cez Agropodnik Trnava a.s. pred 3 rok-
mi. Spolupráca bol založená na množení osív 
hybridných kukuríc. Postupom času sme zara-
dili do pestovania aj hybridy na zrno. Tento rok 
pestujeme dva hybridy ZE ALBERTINA na 37 ha 
a ZE ZEAMAX na 23 ha.

ZE ALBERTINA FAO 440 je hybrid určený 
ako na zrno, tak aj na siláž. Jedná sa o tohtoroč-
nú novinku, ktorá je husto olistená s  výbornou 
odolnosťou voči suchu. K jej charakteristike patrí 
rýchly počiatočný rast a ročníkovo stabilná siláž-
na hmota s vysokým podielom zrna. Tento hybrid 
je určený pre pestovateľov, ktorí chcú pestovať ne-
skorý, kombinovaný hybrid s istotou dobrej úrody 
každý rok. Čakáme a dúfame, že nás spomínaný 
hybrid pri žatve nesklame.

Želám si, aby naša spolupráca naďalej pokračo-
vala, keďže skúsenosti s hybridmi od spoločnosti 
OSEVA a.s. ma utvrdzujú, že na Slovensku ešte 
stále dokážeme vyrábať kvalitné a cenovo dostup-
né produkty.

NOVINKA
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450

SERBILIA
450

Typ hy bridu: Sc
Skorosť: FAO 450
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid na zrno,
• veľmi dobrá odolnosť voči polie-

hamiu v podmienkach silných 
vetrov a dažďov.

Prednosti
• vysoké a stabilné úrody zrna,
• vysoká odolnosť proti poliehaniu,
• špeciálne využitia na CCM a LKS 

aj v repnej oblasti,
• stabilita úrod aj v odlišných 

podmienkach (kontinentálne aj 
prímorské),

• vhodnosť pre pestovanie na zrno 
v južnej časti kukuričnej oblasti.

Optimálna hustota porastu
• zrno – 70 000 rastlín/ha,
• CCM, LKS – 80 000 rastlín/ha.

Odporúčania pre pestovateľov:
Hybrid SERBILIA je vhodný pre 
pestovanie na zrno v južnej časti 
kukuričnej oblasti ale aj pre vysoké 
a stabilné úrody aj na špeciálne 
využitia pre CCM a LKS v repnej 
oblasti pre vysoký podiel zrna. 
Veľmi významným znakom je tiež 
odolnosť proti poliehaniu v pod-
mienkach silných vetrov a dažďov.

Výsledky ŠOS (priemer lokalít): 

hybrid úroda zrna 
(t/ha)

Vlhkosť zrna  
(%)

SERBILIA 11,33 22,90
priemer kontrol 11,10 21,80

Úroda zrna pri 14% vlhkosti (2014):
• MARCELOVÁ ............... 11,47 t/ha

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Trakovice (HC) 15,89
Sokolce (KN) 13,24
Agrolens Čenkovce (DS) 10,93
Agra-Cak V. Uľany (GA) 10,42
PD Močenok (SA) 11,75
MVL Bánovce n. B. (BN) 14,47
UKSUP Želiezovce (LV) 12,44
Bučany (TT) 12,46
Marcelová (KN) 11,55
Šrobárová (KN) 11,44
Mayerranch (DS) 11,23
AGROBA Tek. Hrádok (LV) 13,77
PD Holice (DS) 12,44
PD Čakajovce (NR) 12,06
0 4 8 12 16

Poloprevádzkové pokusy 2017
relatívna úroda zrna na priemer (%) 
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Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

OSEVA Marcelová (KN) 13,36
Slovmart (TT) 10,11
Ing. Knežo Jastrabie (MI) 12,28
ÚKSÚP Želiezovce (LV) 13,24
PD - Zemné (NZ) 12,72
Agrolens Čenkovce (DS) 10,44
PD Komoča (NZ) 10,93
PD Špačince (TT) 9,32
Dávid M., Gyomaendrőd   HU 11,15
Mocsai Búzakalász zrt, Mocsa  HU 12,30
0 4 8 12 16

SERBILIA

ABRAMIA
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480

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
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PD Žemberovce (LV) PD Okoč (DS)

38,8 55,4

Poloprevádzkové pokusy 2017
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
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Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
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Marcelová (KN)
Slovmart  

(TT)
PD Dvory nad 
Žitavou (NZ)

9,39 8,17 11,11

ABRAMIA
480

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 480
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• vhodnosť pre pestovanie kukurič-

nej siláže alebo biomasy v kuku-
ričnej oblasti,

• vyšší podiel dobre vyvinutých šúľ-
kov,

• vyššia stráviteľnosť silážnej 
hmoty,

• plasticita v suchších podmien-
kach.

Prednosti
• vyššia odolnosť voči suchu,
• stabilita úrody suchej hmoty siláže.

Optimálna hustota porastu
• 80 000–90 000 rastlín/ha na 

siláž.

Úrody podľa výsledkov štátnych 
odrodových skúšok (2011–2012):
• priemerná úroda suchej hmoty 

siláže – 18,9 t/ha,
• priemerná úroda suchých šúľkov 

– 9 t/ha.

Poloprevádzkové pokusy 2016
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)

Trakovice (HC) 12,62
Sokolce (KN) 14,41
Špačince (TT) 11,65
Bučany (TT) 12,36
Marcelová (KN) 13,36
Šrobárová (KN) 13,67
PD Holice (DS) 10,87
0 5 10 15

ALEXANDER VRÁBEL
agronóm
Agrocoop Imeľ 

IMEĽ
okres Komárno 

Sme podnik, ktorý nájdete v  obci Imeľ, v  okrese Ko-
márno. Hospodárime na pôdach, ktoré patria do katastra 
obce Imeľ a priľahlých obcí. Celková výmera má približ-
ne 1 700 hektárov. Obhospodarujeme pôdy rôznej kvality 
od úplne piesčitých pôd až po ťažké ílovité pôdy. Nachá-
dzame sa v južnej oblasti Slovenska, ktorá je čoraz častej-
šie sužovaná suchom a vysokými teplotami. No i napriek 
tomu sa nám darí z rastlinnej výroby dopestovať približ-
ne 500 hektárov pšeníc ozimných, približne 90 hektárov 
jačmeňa jarného a  90 hektárov jačmeňa ozimného. Na 
cca 650 hektároch pestujeme kukuricu na zrno i na siláž. 
V našom podniku tiež nájdete i živočíšnu výrobu, ktorá 
má na starosti zhruba 850 kusov dojníc. Z tohto dôvodu 
je aj rastlinná výroba nastavená na pestovanie krmovín 
ako napr. lucerna, raž a  spomínaná silážna kukurica. 
Zo špeciálnych plodín, ktorými sa máloktoré podniky 
zaoberajú, sa venujeme aj pestovaniu cukrovej repy, a to 
na približne 100 hektároch a  tiež pestovaniu zemiakov. 
Zvyšnú časť výmery máme priradenú už len ako TTP. 

Čo sa týka spolupráce s  firmou OSEVA, a.s. SOZ, tá 
je už nadviazaná niekoľko rokov a dovolím si tvrdiť, že 
na celkom pozitívnej úrovni. Kupujeme od firmy osivá 
ozimných pšeníc ako napr. Genius, alebo osivá jačmeňa 
jarného napr. Kangoo, Overture, ale tiež osivá kukuri-
ce. V  priebehu niekoľkých rokov sme vyskúšali mnohé 
hybridy, či už zrnové, alebo kombinované. Veľmi dobré 
výsledky dosahoval napr. hybrid ZE KARUZEL FAO 420, 
nakoľko je kombinovaný a  na piesčitých pôdach dosia-
hol celkom slušné výsledky. Okrem toho zvykneme pre 
firmu zasiať i pár pokusných radov kukurice rôznej sko-
rosti a skúšame, ako reagujú na dané podmienky v na-
šom chotári. Tento rok sme z dôvodu osevného postupu 
zvolili neskorší hybrid s  FAO číslom 480. Ide o  hybrid 
ABRAMIA, ktorý je čisto silážny. V týchto dňoch sa nám 
aj podarilo ho zosilážovať a s výsledkami sme spokojní. 
Rastliny boli v  dobrom zdravotnom stave, mali pevné 
steblo a boli dobre olistené. Šúľok bol o čosi menší, ale 
adekvátny k výške rastliny. 

S celkovým výsledkom úrod z hektára sme však spo-
kojní a dúfame, že v dobrej spolupráci budeme i naďalej 
pokračovať vo viacerých plodinách.
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550

LONGORIA
550

Typ hy bridu: Tc
Skorosť: FAO 550
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA 
s. r. o., SR

Vlastnosti
• neskorý hybrid na siláž, LKS 

a CCM,
• vhodnosť pre pestovanie kukurič-

nej siláže v suchej časti kukurič-
nej výrobnej oblasti,

• plasticita a stabilita úrody zelenej 
hmoty v suchších podmienkach,

• stabilita úrody suchej hmoty 
siláže pri vysokej úrode zelenej 
hmoty,

• väčšie semená s vyšším obsa-
hom škrobu pre rýchlejší počia-
točný rast a vývoj.

Prednosti
• vyšší podiel zelených stebiel 

a šúľkov aj pri neskoršom zbere,
• vyšší podiel zelených listov v zdra-

všej silážnej hmote (nízky obsah 
mykotoxínov).

Výsledky v ŠOS SR 2015
úroda zelenej silážnej hmoty (t/ha)
• ÚKSÚP Želiezovce (SK) .........48,5

úroda suchej silážnej hmoty (t/ha)
• ÚKSÚP Želiezovce (SK) .........16,8

Optimálna hustota porastu
• 70 000–90 000 rastlín/ha na 

siláž.

Poloprevádzkové pokusy 2018
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
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Úrody podľa výsledkov ŠOS

2015 | priemer lokalít 
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v katalógu OSEVA hybrids 2020 nájdete aj 
hybridy kukurice spoločnosti ZELSEED 
spol. s  r. o. Horná Potôň. Sme jedinou 
firmou na Slovensku, ktorá je členom 
Slovenskej šľachtiteľskej a  semenárskej 
asociácie a zaoberá sa šľachtením kukuri
ce na Slovensku. Pritom túto činnosť rea
lizujeme bez štátnej finančnej podpory. 
Ide o  špecifikum a  unikum v  Európskej 
únii, ktoré nie je chvályhodné, ale je pre 
nás rea litou. Osivová sebestačnosť, by 
mala byť základným pilierom poľno
hospodárstva a  zároveň potravinárstva 
každej krajiny. Všetky naše hybridy boli 
vyšľachtené na Slovensku bez použitia 
GMO technológií, čo nie je v  dnešnej 
dobe samozrejmosťou. Domáce a zdravé 
potraviny sú tie, ktoré neboli len vyro
bené na Slovensku ale aj základne zdroje, 
ako napríklad osivo pochádza z domácej 
výroby respektíve z domáceho šľachtenia. 
Firma OSEVA sa pýši aj certifikátom ISO 
9001, čo svedčí o  výrobnej kvalite osív. 
Výroby osív sú lokalizované v  optimál
nych pôdno – klimatických podmienkach 
u  špičkových slovenských producentov, 
ktorí vedia zaistiť maximálnu úroveň zá
kladnej a semenárskej agrotechniky. Pri
daná hodnota z výroby osiva tak zostáva 
významnou súčasťou ekonomiky poľno
hospodárskej prvovýroby. 

Na Slovensku v  posledných rokoch kaž
dý rok je „nezvyčajný“ z hľadiska rozde
lenia zrážok počas vegetácie, chladným 
počasím na jar alebo tropickými letnými 
teplotami. Keď sa opýtam pestovateľov, 

že čo očakávajú od pestovaných hybri
dov medzi prvými odpoveďami sú úrod
nosť, nízka zberová vlhkosť alebo dobrá 
silážovateľnosť. Ďalšou veľmi dôležitou 
vlastnosťou je úrodová stabilita. Úspeš
ná pestovateľská prax môže existovať len 
pri zohľadňovaní miestnych klimatických 
a  pôdnych podmienok. Preto rozhodu
júcim pilierom nášho šľachtenia je široká 
genetická báza línií a hybridov a domáce 
šľachtenie na naše klimatické podmienky. 
Generácie nových hybridov musia byť 
prispôsobivejšie k  extrémnym klimatic
kým podmienkam a  súčasne vyprodu
kovať vyššie úrody a vytvoriť si finančný 
zisk. Kľúčom k úspešnému pestovaniu je 
osivo s  vysokým genetickým úrodovým 
potenciálom. V portfóliu každý pestovateľ 
si nájde pre svoje pozemky a podmienky 
najvhodnejšie hybridy. Osvedčené, dlho
dobo úspešne pestované hybridy sú ZE 
KARUZEL, ZE HILDA, ZE OTIS, ktoré 
sa vyznačujú vynikajúcou úrodovou sta
bilitou. Hybridy ZE ZEAMAX, ZE ZEL
STAR sú schopné dosahovať v  úrodách 
rekordy. Vďaka inovatívnej šľachtiteľskej 
činnosti a  prísnej semenárske disciplí
ne sme tento rok rozšírili naše portfólio 
o špičkové hybridy ZE SLOVAKIA (FAO 
350) a ZE ALBERTINA (FAO 440).

Šľachtenie rastlín je nekonečný proces, 
lebo potreby pestovateľov a  podmienky 
pestovania sa neustále menia. Verím, že 
aj naďalej budeme schopní prinášať stále 
lepšie hybridy kukuríc, ktoré uspokoja 
Vaše nároky a predstavy. Naším hlavným 
cieľom je tvorba a ponúkať Vám hybridy, 
ktoré v  konkurenčných podmienkach 
obstoja, splnia Vaše požiadavky a  zaistia 
zdroje na ďalší vývoj. Tento katalóg Vám 
pomôže zorientovať sa pri výbere hybri
dov v pestovateľskej sezóne 2020. Ďaku
jeme Vám za doterajšiu spoluprácu a že
láme úspešný rok 2020.

www.zelseed.sk

KÁSA Szilárd
ZELSEED spol. s r. o. – šľachtiteľ

Vážení 
pestovatelia 
kukurice,
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hybrid FAO použitie optimálna hustota 
porastu (tis./ha)

pestova-
teľská 
oblasť

spôsob 
dozrie-
vania

typ zrna typ 
hybridu

výška  
rastlín  
(cm)

udržovateľ

siláž zrno

PYROXENIA 130 120–130 100 K, R, Z R M Tc 200–220 ZEAINVENT

ZETA 140 S 140 120 100 K, R, Z R M Dc 200–220 ZEAINVENT

CEWEL 180  
100–105 90 K, R, Z P T–M Tc 220–240 CEZEA

ZETA 200 S 200  
110 90 K, R, Z P M–KZ Tc 240–260 ZEAINVENT

CEKOB 210  
90–95 R, Z R M Sc 240–260 CEZEA

CELUKA 220  
85–95 R, Z P T–M Tc 240–260 CEZEA

CEFOX 230  
85–90 R, Z P M–KZ Tc 250–270 CEZEA

CETIP 240  
85–90 Z, R P M Tc 250–270 CEZEA

CEBIR 240  
85–90 R, Z P M Sc 260–270 CEZEA

CELONG 250  
85–90 80 R, Z P M–KZ Sc 250–270 CEZEA

CESONE 250   
85–90 80 Z, R P T–M Sc 250–270 CEZEA

CEMORA 260  
85 R, Z P M Sc 250–270 CEZEA

SUBITO 260   
90 85 R, Z SG M Sc 290–300 Dow AgroSciences

CEKRAS 270  
85 80 R, Z P M–KZ Sc 250–270 CEZEA

CEFIN 290 80–85 R, Z SG M Tc 250–270 CEZEA

ZE OTIS 300 75 R, Z P KZ Sc 240–250 ZELSEED

2020
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hybrid FAO použitie optimálna hustota 
porastu (tis./ha)

pestova-
teľská 
oblasť

spôsob 
dozrie-
vania

typ zrna typ 
hybridu

výška  
rastlín  
(cm)

udržovateľ

siláž zrno

CEPLAN 300   
80–85 75–85 R, Z P M–KZ Sc 250–270 CEZEA

CEJIH 320  
70–75 K, R R KZ Sc 250–260 CEZEA

ZE ZELSTAR 330  
65 72 K, R P–SG KZ Sc 280 ZELSEED

CELATE 340  
80–85 K, R SG M–KZ Sc 260–270 CEZEA

SUM 0243 340  
75 K, R R KZ Sc 230–240 Dow AgroSciences

ZE SLOVAKIA 350  
75 K, R P KZ Sc 250–260 ZELSEED

ZE HILDA 350  
75–80 65–75 K, R P KZ Sc 250 ZELSEED

RODONIA 360  
85–95 80–85 K, R P M–KZ Tc 270 ZEAINVENT

ZE ELMO 380 65 K, R SG KZ Sc 240–250 ZELSEED

ZE ZELMA 410 65–70 K, R P KZ Sc 250 ZELSEED

ZE KARUZEL 420   
80 75 K, R P KZ Sc 290 ZELSEED

ZE ZEAMAX 420   
72 65 K, R P KZ Sc 290 ZELSEED

ZE ALBERTINA 440   
75 68 K, R P KZ Sc 290 ZELSEED

SERBILIA 450 70 K, R R KZ Sc 240 ZEAINVENT

ABRAMIA 480  
80–90 K SG M–KZ Tc 260–280 ZEAINVENT

LONGORIA 550  
70–90 K SG M–KZ Tc 350 ZEAINVENT

Pestovateľská oblasť: K – kukuričná výr. oblasť, R – repná výr. oblasť, Z – zemiakárska výr. oblasť  |  Typ zrna:  T – tvrdý, M – medzityp, Z – konský zub
Spôsob dozrievania: R – rýchlo, P – pozvoľne, SG – stay-green
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AKO VYUŽIŤ GENETICKÝ POTENCIÁL 
SILÁŽNEJ KUKURICE?

GENETICKÝ POTENCIÁL
Základňou kvality kukurice na siláž je 
jednoznačne genetický potenciál, pre
tože ani prostredie a podmienky rastu, 
ani manažment zberu a konzervácie ho 
nemôžu nahradiť. 
Ak zvládneme výsev v  optimálnom 
čase a  do optimálne pripravenej pôdy 
a ak aj podmienky počas vývoja a rastu 
budú optimálne, nie je vôbec zaručené, 
že dosiahneme úspech.

KAŽDÝ DEŇ ZMENA
Vegetačný vývoj je viditeľne a  logicky 
spojený so zmenami vzhľadu a veľkos
ti rastlín. Zmeny prebiehajú plynule 
a  dramaticky viditeľné sú len po vply
ve extrémnych faktorov, akými bývajú 
vetry, dažde alebo ľadovec. 

Avšak rastliny sa menia aj vo svojom 
zložení. Niektoré tkanivá sa dramaticky 
rýchlo rozvíjajú vo fáze rastu do výšky, 
čo je najcharakteristickejšie stúpajúcou 
koncentráciou vlákniny. Avšak s postu
pujúcou premenou vodorozpustných 
cukrov na škrob sa podiel vlákniny 
v  rastlinách znižuje. Biologické hodi-
ny vytrvalo a  neúprosne tikajú, a  tak 
zloženie rastlín kukurice je každý deň 
iné! 

V  období opeľovania kulminuje kon
centrácia vodorozpustných cukrov, 
ktoré sú základňou pre tvorbu škrobu. 
Ich koncentrácia v sušine celej rastliny 
dosahuje 28 až 35% a  v  sušine stonky 
sa ich koncentrácia približuje až k hod
note 50%! V podstate je to veľmi sladká 
tráva, avšak obsah sušiny je v  tých
to fázach veľmi nízky a  zber hmoty 
s  uvädaním je nemožný. Postupujúca 

Veľká časť strát živín a  zníženie ich strávi-
teľnosti v  kukuričných silážach z  posledných 
rokov nemali ani tak svoj pôvod len v klima-
tických zmenách a v počasí. Bol to aj výsledok 
nezvládnutého manažmentu zberu kukuri-
ce na siláž. Jednostranné zameranie sa na 
dosiahnutie maximálnej koncentrácie škrobu 
prinieslo svoju „daň“. Zhoršenie žravosti bolo 
v  mnohých prípadoch skombinované s  úni-
kom veľkého množstva nestrávených zŕn do 
výkalov.

MVDr. Tomáš Mitrík, PhD., FEED LAB s. r. o., Spišská Nová Ves

MONITORING SILÁŽNEJ ZRELOSTI 

KVALITA KUKURIČNEJ SILÁŽE

Fermentačný proces

Živinové zloženie v čase zberu

Prostredie a podmienky

Genetický potenciál

KLAS A ZELENÁ ČASŤ RASTLINY | ŽIVINOVÉ ZLOŽENIE 
221 vzoriek z 3 pokusov v odlišných lokalitách

KLAS parameter ZELENÁ ČASŤ

401,57 ±116,17 SUŠINA 259,98 ±48,32

69,07 ±8,88 NL 66,85 ±11,52

328,90 ±52,91 NDV 556,87 ±25,13

15,23 ±7,65 ADL 52,70 ±4,68

118,52 ±75,30 VRC 188,68 ±53,74

451,77 ±137,42 ŠKROB 20,08 ±15,05
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premena vodorozpustných cukrov na 
škrob sa prejavuje viditeľnými zme
nami na zrne. Postupne sa mení aj 
forma škrobu a  v  závislosti na type 
odrody sa formuje žltý sklovitý škrob 
(endosperm). Jednoducho poveda
né klas (plod) dozrieva a  postupne 
stráca vodu.

CUKRY A ŠKROB
Kukuričný škrob má v  porovnaní 
s  cukrami (glukóza) nižšiu energe
tickú hodnotu, čo prakticky zna
mená, že 100 gramov škrobu je 
porovnateľných s  90 gramami cuk
rov alebo 100 gramov cukrov je 
adekvátnych 110 gramom škrobu. 
Samostatné a  výhradné sústredenie 
sa len na koncentráciu škrobu v suši
ne je prinajmenšom nedostatočné. 
Koncentráciu škrobu je potrebné 
hodnotiť vždy spoločne a  v  neod-
deliteľnom súvise s  koncentráciou 
vodorozpustných cukrov!

živina g/kg sušiny
cukry 180 150 130 100
škrob 250 285 305 340
propočítané na cukry 400

Ak zvýšime koncentráciu škrobu 
za cenu neúmerného zníženia kon

centrácie vodorozpustných cukrov, 
tak určite strácame na energetickej 
hodnote, ale tiež na chutnosti siláže 
a  využiteľnosti (stráviteľnosti) škro
bu. Podobné je to aj pri prezretom 
poraste, kde môžeme dosahovať 
vysoký podiel zrna a  škrobu, avšak 
zrno býva veľmi suché a  pri silážo
vaní je prakticky nemožné rozdrviť 
ho na malé častice. Neodvratným 
následkom je výrazné zníženie strá-
viteľnosti škrobu v tráviacom trakte 
a prakticky nález kukuričného zrna 
vo výkaloch.

OBSAH SUŠINY
Znižovanie obsahu vody v klase má 
zásadný a rozhodujúci vplyv na cel-
kový obsah sušiny! „Zelený motor“ 
rastliny pracuje v  prospech dozrie
vania klasu so zrnom a  v  období, 
keď obsah sušiny v  celom klase sa 
dostáva na úroveň 45 až 50%, vtedy 
začína postupne odumierať a  vysy
chať doposiaľ zelená časť rastliny. 
Odhadnúť obsah sušiny celej rastli-
ny bez seriózneho merania je veľmi 
rizikové a nepresné!

ŽIVINY V ČASE ZBERU
Obsah sušiny a  koncentrácie vodo
rozpustných cukrov a škrobu v suši

ne predstavujú zásadné parametre 
pre odhad termínu, kedy dosiahne 
porast kukurice optimálnu silážnu 
zrelosť.

Kulminácia súčtu vodorozpustných 
cukrov a  škrobu v  rozsahu sušiny 
30 až 34  % predstavuje optimálne 
zberové okno!

Takže, počínajúc fázou začiatku 
mliečnej zrelosti, s pomocou postup
ných dvoch až troch odberov vzo
riek v  intervaloch 7 až 10 dní je 
možné na základe dynamiky vývoja 
obsahu sušiny, a  koncentrácie cuk
rov a  škrobu seriózne predpokladať 
trend dozrievania a  následne zberať 
porast v optimálnej silážnej zrelos-
ti. Samozrejme, že svoju rolu zohrá 
aj vývoj počasia, dostupnosť zbero
vej techniky a  ďalšie faktory. Avšak 
takýto monitoring silážnej zrelosti 
kukuríc vytvára serióznu základňu 
pre zhodnotenie a využitie genetic-
kého potenciálu hybridov v  maxi-
málnej možnej miere.

ÚSPECH SA ZAČÍNA 
MONITORINGOM 
SILÁŽNEJ ZRELOSTI

KONCENTRÁCIA PREPOČÍTANÝCH CUKROV ZAČÍNA KULMINOVAŤ PRI OBSAHU SUŠINY 30 %
 poznať trend a dynamiku vývoja pred dosiahnutím obsahu sušiny okolo 30 % (300 g/kg)
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NEDOSTATOK DUSÍKA N
• znížená tvorba listov a chlorofylu
• staršie listy žltnú a zosychajú smerom 

od špičiek smerom do stredu listov 
(v tvare obráteného V)

• nižšia produkcia biomasy

NEDOSTATOK FOSFORU P
• rastliny sú nízke, listy úzke
• sfarbenie listov a päty stebiel prechá-

dza od červenej až po fialovú
• obmedzená tvorba koreňov

NEDOSTATOK DRASLÍKA K
• okraje listov zosychajú, sú žlté až 

hnedé, listy nekrotizujú
• rastlina je menej odolná voči chladu 

a suchu

KUKURICA | PREJAVY NEDOSTATKU ŽIVÍN

NEDOSTATOK HORČÍKA Mg
• pri starších listoch je obmedzená 

tvorba chlorofylu
• na listoch sa objavuje prúžkovitosť, 

nervatúra zostáva tmavá
• porast je nevyrovnaný

NEDOSTATOK SÍRY S
• listy sú menšie a užšie
• žltnutie od vývojovo najmladších listov, 

dochádza k deformácii šúľkov

NEDOSTATOK ZINKU Zn
• na listoch sa medzi žilnatinou vyskytu-

jú svetlé škvrny,
• listy na vegetačnom vrchole sú sto-

čené
• stonka je hrubá a často praská
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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 -

NEDOSTATOK ŽELEZA Fe
• na vrcholových listoch je obmedzená 

tvorba chlorofylu
• listy sú svetlozelené až žlté, chloróza 

postihuje listy aj v blízkosti nervatúry

NEDOSTATOK BÓRU B
• deformácia apikálnych listov, ktoré od 

špičky nekrotizujú až odumierajú
• deformácia šúľkov a nepravideľné 

ozrnenie

NEDOSTATOK MEDI Cu
• obmedzená tvorba generatívnych 

orgánov
• špičky listov žltnú a zasychajú
• listy sú úzke a stáčajú sa
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 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

Mgr. BEÁTA ROKOVÁ 
rokova@tajba.sk

NAŠI DISTRIBÚTORI
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PYROXENIA ZETA 140 S CEWEL 
ZETA 200 S CEKOB CELUKA CEFOX 
CETIP CEBIR CELONG CESONE CEMORA 
SUBITO CEKRAS CEFIN ZE OTIS CEPLAN 
CEJIH ZE ZELSTAR CELATE SUM 0243 
ZE SLOVAKIA ZE HILDA RODONIA 
ZE ELMO ZE ZELMA ZE KARUZEL 
ZE ZEAMAX ZE ALBERTINA SERBILIA 
ZE 4501 ABRAMIA LONGORIA PYROXENIA 
ZETA 140 S CEWEL ZETA 200 S CEKOB 
CELUKA CEFOX CETIP CEBIR CELONG 
CESONE CEMORA SUBITO CEKRAS CEFIN 
ZE OTIS CEPLAN CEJIH ZE ZELSTAR 
CELATE SUM 0243 ZE SLOVAKIA 
ZE HILDA RODONIA ZE ELMO ZE ZELMA 
ZE KARUZEL ZE ZEAMAX ZE ALBERTINA 
SERBILIA ZE 4501 ABRAMIA LONGORIA 
PYROXENIA ZETA 140 S CEWEL 
ZETA 200 S CEKOB CELUKA CEFOX 
CETIP CEBIR CELONG CESONE CEMORA 
SUBITO CEKRAS CEFIN ZE OTIS CEPLAN 
CEJIH ZE ZELSTAR CELATE SUM 0243 
ZE SLOVAKIA ZE HILDA RODONIA 
ZE ELMO ZE ZELMA ZE KARUZEL 
ZE ZEAMAX ZE ALBERTINA SERBILIA 
ZE 4501 ABRAMIA LONGORIA PYROXENIA 
ZETA 140 S CEWEL ZETA 200 S CEKOB 
CELUKA CEFOX CETIP CEBIR CELONG 
CESONE CEMORA SUBITO CEKRAS CEFIN 
ZE OTIS CEPLAN CEJIH ZE ZELSTAR 
CELATE SUM 0243 ZE SLOVAKIA 
ZE HILDA RODONIA ZE ELMO ZE ZELMA 
ZE KARUZEL ZE ZEAMAX ZE ALBERTINA 
SERBILIA ZE 4501 ABRAMIA LONGORIA 
PYROXENIA ZETA 140 S CEWEL 
ZETA 200 S CEKOB CELUKA CEFOX 
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TÍM PROMOTÉROV OSEVA

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. TOMÁŠ BALÁT
 0918 609 716  |  t.balat@oseva.eu

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

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


