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JAČMEŇ JARNÝ

KANGOO
sladovnícka odroda
• šľachtiteľ: Limagrain Nederland B.V., Holandsko,
Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 7,4,
• vysoký podiel predného zrna.
Úroda zrna
• stabilne vysokú úrody zrna vo všetkých výrobných oblastiach aj rokoch, v skúškach pre doporučovanie odrôd
ÚKZÚZ v ošetrenej variante pestovania,
• stabilne vysoká úroda predného zrna nad 2,5 mm,
• veľké zrno s vysokou HTS (49 g),
• dlhý klas s veľmi vysokým počtom zŕn,
• na zvýšenú intenzitu pestovania reaguje výrazným nárastom úrody.
Agronomické vlastnosti
• poloneskorá odroda,
• stredné odnožovanie a veľmi dlhý klas s vysokým počtom zŕn,
• stredne dlhé rastliny,
• stredná odolnosť proti poliehaniu.
Zdravotný stav
• je citlivejšia na múčnatku trávovú,
• veľmi dobrá odolnosť proti hrdzi jačmennej,
• stredná odolnosť proti hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti.

LAUDIS 550
sladovnícka odroda
• šľachtiteľ: Plant Select, Hrubčice, Česká republika,
• výberová sladovnícka kvalita typu Malz.
Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný
ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 8,5 (hodnotenie v ŠOS
ÚKSÚP v rokoch 2009–2011),
• vysoký podiel predného zrna.
Úroda zrna
• vzhľadom k výbornému zdravotnému stavu stabilne vysoké
úrody zrna v neošetrenej variante, pestovanie vo všetkých
výrobných oblastiach v skúškach ÚKSÚP a ÚKZÚZ,
• stredne veľké zrno s HTS 45 g.
Agronomické vlastnosti
• poloskorá odroda,
• veľmi dobré odnožovanie,
• stredná výška rastlín,
• dobrá odolnosť proti poliehaniu.
Zdravotný stav
• absolutná odolnosť proti múčnatke trávovej (Mlo),
• veľmi dobrá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej,
• stredná odolnosť proti hnedej škvrnitosti.
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JAČMEŇ JARNÝ

MALZ
sladovnícka odroda

ODYSSEY
sladovnícka odroda

• šľachtiteľ: Plant Select, Hrubčice, Česká republika,

• šľachtiteľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 8,
• vysoký podiel predného zrna.

Sladovnícka kvalita
• veľké zrno, HTS až 51 g,
• vysoký podiel predného zrna, veľmi vysoký podiel extraktu
v sušine – až 83,1 %.

Úroda zrna
• stabilne vysoká úroda zrna a úroda predného zrna v ošetrenej variante pestovania,
• stredne veľké zrno – HTS 45 g,
• veľmi dobre reaguje na vysokú intenzitu pestovania.

Agronomické vlastnosti
• odroda s vysokou odnoživosťou,
• stredne vysoké rastliny,
• nižšia odolnosť proti poliehaniu,
• vhodná do všetkých výrobných oblastí,
• zohľadniť predplodinu a termín sejby, t.j. po obilnine zvýšiť
výsevok o 0,5 MKS/ha,
• odroda má veľký a ťažký klas, preto sa odporúča ošetrenie
morforegulátorom na spevnenie stebla – možné termíny
a dávky podľa doporučenia pre zvolený prípravok.

Agronomické vlastnosti
• poloneskorá odroda,
• veľmi dobré odnožovanie,
• stredná výška rastlín,
• stredná odolnosť proti poliehaniu.
Zdravotný stav
• je citlivejšia proti múčnatke trávovej,
• stredná odolnosť proti hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti
a hrdzi jačmennej.

MANTA

sladovnícka odroda
• šľachtenie SAATEN-UNION,
• vysoký podiel predného zrna,
• vysoký extrakt sladu – 82,9 %,
• stredne skorá odroda stredne vysokého vzrastu s dobrou
odolnosťou voči poliehaniu,
• vynikajúci zdravotný stav – odolnosť voči múčnatke trávovej
a voči fuzáriam klasu,
• vhodná do všetkých výrobných oblasti,
• možnosť sejby po obilnine,
• výsevok 3–4 MKS/ha.

Zdravotný stav
• odroda má gen Mlo,
• veľmi dobrá odolnosť voči rynchospóriovej škvrnitosti,
• stredná odolnosť voči hnedej škvrnitosti,
• citlivejšia voči hrdzi jačmennej.
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OVERTURE

NAJPREDÁVANEJŠIA
ODRODA ROKU 2020

sladovnícka odroda
• šľachtiteľ: Limagrain Europe S.A.,
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou,
• odroda s najvyšším obsahom extraktu,
• OVERTURE dosiahol v roku 2020 vysoké úrody pri jesennej
sejbe, v niektorých lokalitách až na úrovni 9 t/ha.
Sladovnícka kvalita
• výberová sladovnícka kvalita
– odroda s najvyšším extraktom v sušine sladu – 83,9 %
pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne 10,3 %,
– odroda s vysokým stupňom prekvasenia – 82,7 %,
• zaradená na zelenú listinu spoločnosťou Heineken– doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov, so špecifikáciou A,
• vysoký podiel predného zrna,
• veľké zrno, HTS 46 g.
Agronomické vlastnosti
• stredne neskorá odroda s vysokou odnožovacou schopnosťou,
• stredne vysoké rastliny,
• dobrá odolnosť proti poliehaniu,
• odroda ,má veľký a ťažký klas (vysoká HTS a veľký počet
zŕn) preto sa odporúča aplikovať morforegulátor na spevnenie stebla a to podľa miestnych podmienok,
• výsevok od 3,5 MKS/ha v KVO až po 4,5 MKS/ha v ZVO.
Významné hospodárske vlastnosti v štátnych odrodových
skúškach ÚKSÚP 2012–2014
Vegetačná doba (dni).............................................................111
Dĺžka rastlín (cm)..................................................................... 73
Počet produktívnych stebiel (ks/m2).....................................841
Múčnatka trávová, max výskyt (9–1).................................... 8,5
Komplex hnedých škvrnitostí (9–1)....................................... 5,9
Rynchospóriová škvrnitosť (9–1)........................................... 8,6
Hrdza jačmenná (9–1)........................................................... 6,6
Pozn.: Hodnotenie: 9 – najlepšie,1 – najhoršie

SOULMATE
sladovnícka odroda
• šľachtiteľ: Nordic Seed A/S, Dánsko,
• registrácia v SR 2017.
Sladovnícka kvalita
• priemer hodnotenia registračných skúšok potvrdil optimálne hodnoty dôležitých kvalitatívnych parametrov, vďaka
čomu bola odroda zaradená na zelenú listinu Heineken od
roku 2018.
Agronomické vlastnosti
• stredne skorá nižšia odroda (69 cm),
• výborná výťažnosť zrna,
• plastická odroda, výborné prispôsobenie sa kontinentálnym
podmienkam.
Zdravotný stav
• absolútna odolnosť proti múčnatke trávovej (gén Mlo),
• dobrá odolnosť voči hnedej škvrnitosti.

TANGO

sladovnícka odroda
• šľachtiteľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
• výberová sladovnícka kvalita typu Malz,
Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou – USK 9 bodov,
najvyššie možné hodnotenie,
• bola skúšaná spoločnosťami Heineken Slovensko, Lycos
– Trnavské sladovne a Sladovne Michalovce s výbornými
výsledkami,
• vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých
látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia, nízky obsah betaglukánov.
Úroda zrna
• vysoké úrody na prevádzkových pokusov v suchom roku
2018.
Agronomické vlastnosti
• nižšie steblo,
• veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu,
• výborná odnožovacia schopnosť.
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JAČMEŇ JARNÝ

BENTE
nesladovnícka odroda
• šľachtenie SAATEN-UNION,
• špičková úroda zrna,
• skorá odroda s vysokou HTS ( často nad 53 g ),
• výborný zdravotný stav,
• patrí medzi najskoršie odrody jarného jačmeňa,
• stredný vzrast s dobrou odolnosťou voči poliehaniu,
• je vhodný do všetkých výrobných oblastí, výborné výsledky
dosahuje v oblastiach s horšími pôdno-klimatickými podmienkami,
• jeho najväčšou výhodou je mimoriadna plasticita.

ÚSPEŠNÉ PESTOVANIE JARNÝCH

SLADOVNÍCKYCH JAČMEŇOV

PREDPLODINA
• najvhodnejšou predplodinou je hnojená okopanina, vhodnou je mak a repka ozimná, možno je pestovať aj po menej
vhodnej predplodine, ktorou je obilnina.
SEJBA
• pre termín sejby platí zásada siať čo najskôr, akonáhle to
počasie dovolí a pôda je dostatočne vyzretá,
• optimálna hĺbka sejby 2–4 cm,
• výsevok: KVO a OVO 3,5–4 MKS/ha,
RVO 3,5 MKS/ha,
ZVO 4–4,5 MKS/ha,
zohľadniť predplodinu a termín sejby, tj. po obilnine, alebo
pri neskorej sejbe, zvýšiť výsevok o 0,5 MKS/ha,
• použiť certifikované osivo z dôvodu vysokej biologickej hodnoty, kvalitného namorenia a zaistenia odrodovej pravosti
pri predaji sladovníckeho jačmeňa.
HNOJENIE
• použiť fosforečné, draselné a horečnaté hnojivá je najlepšie
na jeseň, dávku stanovíme na základe predpokladanej úrody a obsahu prístupných živín v pôde,
• hnojenie dusíkom voliť na základe výberu výrobnej oblasti, predplodiny a obsahu Nmin v pôde, dávka sa pohybuje
v rozmedzí 40–90 kg N/ha, hnojíme v zásade pred sejbou,
v prípade aplikácie po zasiatí tereba ukončiť hnojenie vo
fáze 25 (hlavného odnožovania), korekciu výživného stavu
vykonávať koncom odnožovania a začiatkom stĺpkovania na
základe rozborov vzoriek rastlín.
OCHRANA
• fungicídna ochrana: prvé fungicídne ošetrenie zamerané hlavne na hnedú škvrnitosť vykonať vo fáze 32–39,
tj. v prvej polovici stĺpkovania, druhé ošetrenie v dobe klasenia, tj. vo fáze 51–59 zamerané na ochranu klasu.
Je treba sledovať infekčný tlak chorôb, stav porastu a aplikáciu fungicídov správne načasovať,
• ošetrenie morforegulátormi rastu na spevnenie stebla
sa odporúča použiť podľa miestnych podmienok v dávke
a v termíne, podľa doporučenia pre zvolený prípravok.
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PŠENICA JARNÁ

QUINTUS
potravinárska kvalita
• šľachtiteľ: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG,
Nemecko,
• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.,
• registrácia – 2014.
Prednosti odrody
• ostinatá jarná pšenica dobrej pekárskej kvality A,
• stredne skoré klasenie, stredne skorá zrelosť,
• výnimočná rezistencia voči fuzariózam a hrdziam.
Charakteristika odrody
QUINTUS tvorí nižšie až stredne vysoké porasty s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Má veľmi dobrý zdravotný stav listov
i klasu, vyniká rezistenciou voči fuzariózam a hrdziam.
Odporúčania pre pestovanie
Odrodu QUINTUS odporúčame pre pestovanie vo všetkých
výrobných oblastiach a na všetkých typoch pôd. Vďaka ostinatému klasu nájde uplatnenie i v regiónoch s vyšším výskytom
divej zveri. Výborná rezistencia voči fuzariózam zabezpečuje
vysokú efektivitu pestovania i v osevnom postupe po kukurici.
Nižšie pevné steblo umožňuje optimalizáciu regulácie rastu
s ohľadom na vývoj poveternostných podmienok.
QUINTUS je v miernych podmienkach vhodný aj na jesennú
sejbu.
Potravinárska kvalita 2014–2015
Pádové číslo (s)......................................................................346
Obsah N-látok (%).................................................................13,1
Zelenyho test (ml).................................................................... 73
Objemová hmotnosť (g/l)......................................................799
Alveograph – W (10-4 J).........................................................316
Alveograph – P/L.................................................................... 1,2
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PŠENICA JARNÁ

HYSTRIX
potravinárska kvalita

IS JARIELLA
–

potravinárska kvalita

• šľachtiteľ: SELGEN, a. s., ČR,
• registrácia – 2021.

• šľachtiteľ: ISTROPOL Solary,
• registrácia – 2017.

Charakteristika odrody:
• ostinatá pšenica,
• potravinárska kvalita „A“,
• vysoká objemová hmotnosť,
• stabilné číslo poklesu,
• výška rastliny cca 95 cm,
• veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu,
• rastliny stredne odnoživé,
• vysoká odolnosť na hrdzu trávovú,
• veľmi dobrá odolnosť na hrdzu plevovú a fuzárie.

Charakteristika odrody:
• skorá ostinatá odroda s pekárenskou kvalitou E/A (7–8),
• má strednú až vyššiu odnožovaciu schopnosť, strede vysoké steblo a vysokú odolnosť voči poliehaniu,
• vysoká zimuvzdornosť,
• plastická odroda poskytujúca stabilné a vysoké úrody vo
všetkých výrobných oblastiach,
• dosahuje dobré úrody aj v suchších podmienkach,
• má vysokú a stabilnú pekárenskú akosť,
• presievkový charakter – dobre prezimuje aj pri sejbe na jeseň,
• odporúčaný výsevok 4,5–5,5 MKS/ha,
• bude vyrobená aj v systéme ekologického poľnohospodárstva.
Pekárenská akosť
HTS.................................................................................. 34–37 g
Objemová hmotnosť................................................790–805 g/l
Obsah bielkovín.......................................................13,3–14,6 %
Obsah mokrého lepku................................................... 29–34 %
Sedimentačný test.......................................................50–55 ml
Pádové číslo............................................................290–360 sec
Alveografická kvalita.......................W=230–340, P/L=0,8–1,2

IS JARISSA
potravinárska kvalita
• šľachtiteľ: ISTROPOL Solary,
• registrácia – 2010.

Charakteristika odrody:
• skorá, plastická ostinatá pšenica s pekárenskou kvalitou A (7),
• nadpriemerná odolnosť voči fuzáriám v klase, komplexná
odolnosť voči koreňovým a listovým chorobám,
• vysoká suchovzdornosť, preto v suchých podmienkach dáva
lepšie úrody ako odrody západo-európskeho pôvodu,
• je vhodná do všetkých výrobných oblastí ale najlepšei úrody
dosahuje v RVO a ZVO na úrodných pôdach s dobrým vlahovým režimom,
• ide o presievkový typ s relatívne dobrou zimovzdornosťou
• výška rastliny 95–105 cm,
• optimálny termín sejby – čím skôr na jar,
• odporúčaný výsevok 4,5–5,5 MKS/ha.
• bude vyrobená aj v systéme ekologického poľnohospodárstva.
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OVOS SIATY

OVOS NAHÝ

KERTAG

SANTINI

• šľachtiteľ: Selgen, a. s. ČR,
• registrácia – 2012.

• šľachtiteľ: SELGEN, a. s., ČR,
• registrácia – 2018.

Charakteristika odrody
• možnosť využitia pre potravinárske i kŕmne účely,
• výborná úrodová stabilita,
• veľmi dobrá odolnosť k poliehaniu,
• dobrá odolnosť voči hrdzi ovsenej,
• vhodný aj na pestovanie na zeleno,
• výsevok: 4–5 MKS podľa úrovni pestovateľských podmienok,
• termín sejby: čo najskôr podľa stavu pôdy,
• bude vyrobená aj v systéme ekologického poľnohospodárstva.

Charakteristika odrody
• najvýnosnejšia odroda z nahých ovsov,
• stredne skorá odroda,
• stredne dlhá slama,
• výborná odolnosť voči poliehaniu,
• stredná odolnosť k hubovým chorobám,
• vysoký obsah škrobu,
• najnižší obsah plevnatých zŕn s veľkým podielom zŕn s vysokou objemovou hmotnosťou.

Významné hospodárske vlastnosti (SOZ 2008–2010)
Metanie (dni)............................................................................ 70
Výška (cm)..............................................................................103
Poliehanie (9–1)..................................................................... 6,0
Hrdza ovsenná (9–1).............................................................. 8,2
HTS (g)...................................................................................... 37
Hl. váha (kg/hl)........................................................................ 52
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HRACH POĽNÝ

AUDIT
žltosemenná odroda
• šľachtiteľ: Limagrain Nederland BV, NL,
• registrácia – 2010.
Vlastnosti
• žltosemenný hrach strednej skorosti, úponkového typu,
• v roku 2020 druhá najvýnosnejšia odroda v ČR,
• vysoký výnos zelenej hmoty a dusíkatých látok z hektára,
• dlhé nepoliehavé rastliny s výškou rastlín cca 100 cm a výškou porastu pred zberom 60–70 cm,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• vysoká odolnosť voči antraknóze,
• rýchly počiatočný rast,
• najvyšší obsah N látok zo sortimentu hrachov.

ESO

žltosemenná odroda
• šľachtiteľ: SELGEN a. s., ČR,
• registrácia – 2012.
Vlastnosti
• stredne skorá žltosemenná odroda typu semi-leafless,
• trojročný priemer úrod v ŠOS 105,7% (ÚKZUZ),
• stredné až vyššie rastliny s dobrou odolnosťou voči poliehaniu,
• vyrovnaný zdravotný stav nad priemerom skúšaných odrôd,
• odolná voči suchu a jarným mrazom,
• výsevok 0,9–1,0 mil. klíčivých semien.
Kvalita
• úroda N-látok 102 % na priemer pokusu,
• guľaté, farebne vyrovnané, žlté semená,
• výborná pre výrobu zrna, HTS 256 g.
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IMPULS
zelenosemenná odroda
• šľachtiteľ: SELGEN a. s., ČR,
• registrácia – 2014.
Vlastnosti
• stredne neskorá, zelenosemenná odroda typu semi-leafless,
• stredne vysoké rastliny (100 cm) s nadpriemernou odolnosťou voči poliehaniu,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• rýchly počiatočný rast,
• vysoká odolnosť voči koreňovým chorobám a fuzáriám,
• výborný pre produkciu zrna,
• bez výrazných rizík pri pestovaní,
• výsevok 0,9–1,0 mil klíčivých semien.
Kvalita
• vysoká úroda N-látok z hektára, nízky obsah TIA,
• najvyššia farebná vyrovnanosť zelenosemenných hrachov,
• HTS 287 g.

SALAMANCA
žltosemenná odroda
• šľachtiteľ: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG,
Nemecko,
• zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.
Prednosti odrody:
• excelentná odolnosť poliehaniu,
• vysoký úrodový potenciál, nízke zberové straty,
• výkonná a stabilná odroda v celej strednej Európe.

ÚSPEŠNÉ PESTOVANIE

JARNÉHO HRACHU

PREDPLODINA
• hrach nie je náročný na predplodinu, obvykle sa zaraďuje
medzi dve obilniny, veľmi vhodná je okopanina.
PRÍPRAVA PÔDY
• kvalitné urovnanie pôdy je predpokladom pre úspešný zber,
• kyprenie do hĺbky 6–8 cm.
SEJBA
• sejba čo najskôr, akonáhle to počasie a stav pôdy dovolí,
• doporučený výsevok 0,9–1,1 MKS na hektár,
• hĺbka sejby 5–7 cm,
• valcovanie najlepšie rýhovanými valcami.
HNOJENIE
• zapravenie fosforečných a draselných hnojív najlepšie
v jeseni, dávku stanoviť podľa bilancie zberom odčerpaných živín, orientačne sa dá odporučiť 60–100 kg P2O5
a 100–150 kg K2O na hektár,
• hnojenie dusíkom nie je potrebné, hrach ho čerpá prevažne zo vzduchu prostredníctvom hľuzkotvorných baktérií,
iba na začiatok rastu možno použiť štartovaciu dávku do
30 kg N/ha podľa predplodiny.
OCHRANA
• udržanie pozemku v bezburinnom stave vhodnou herbicídnou ochranou,
• venovanie pozornosti ochrane proti chorobám a škodcom.
ZBER
• pre zachovanie kvality semena, zberať ho pri vyššej vlhkosti
(20–16 %), pri nižšej vlhkosti dochádza k poškodzovaniu
semien a ku stratám výdrolom.

Charakteristika odrody
Salamanca je stredne skorá odroda žltosemenného hrachu
poskytujúca veľmi vysoké úrody semena s vysokým podielom
a úrodou bielkovín. Je to semi-leafless typ odrody s redukovanou listovou plochou. Má rýchly počiatočný vývin a tvorí stredné
až vyššie rastliny s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu.
Odroda je registrovaná na Slovensku s priemernou úrodou
semien 108,2 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno je
stredne veľké, s priemernou HTS počas skúšok 245–259 g
(ÚKSÚP). Vďaka tomu Salamanca okrem výborných úrod poskytuje pestovateľom bonus vo forme nižšej potreby osiva na
hektár.
Výsevok: 90–100 klíčivých semien/m2.

IMPULS
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LUCERNA SIATA

ĎATELINA LÚČNA

GAMMA

START

Charakteristika odrody
Stredne skorá odroda s veľmi skorým jarným rastom je vhodná
do všetkých pestovateľských oblastí. Odroda Gamma má vynikajúcu odolnosť voči chladu. Vysoký pomer listov ku stonkám
zabezpečí jej vysokú krmovinársku 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 vytrvalosťou, veľmi dobrou suchovzdornosťou a trvácnosťou porastu.

• udržiavateľ: OSEVA UNI, a.s. ČR,
• registrácia: ČR 1973.

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

VANDA
• majiteľ odrody: NPPC Lužianky,
• stredne vysoká odroda (80–85 cm) s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu,
• vyznačuje sa veľkou plasticitou a adaptabilitou na rôzne
pôdne a klimatické podmienky, preto je pestovaná v celej
Európe,
• bola niekoľko rokov kontrolnou odrodou pre registračné
skúšky v Švajčiarsku,
• má vynikajúcu zimovzdornosť a dlhú trvácnosť porastu ( 5
a viac rokov),
• rýchlosť jarného rastu a obrastanie po kosbe je stredná až
vysoká, kvet fialový,
• zdravotný stav veľmi dobrý,
• kvality úrody je veľmi vysoká vďaka nízkemu obsahu lignínu
a obsahu bielkovín nad 21,5 %,
• výsevok pri sejbe sa odporúča 25–30 kg/ha.

Charakteristika odrody
• skorá výnosná diploidná odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí,
• 2–3 kosná s 2 ročnou úžitkovosťou,
• Vysoký výnos zelenej hmoty aj semena,
• Veľmi dobrý zdravotný stav – pestované aj v ekológií,
• Využitie v ďatelinotrávnych miešankách, lúčnych aj pastevných porastoch aj v čistých zásevoch,
• HTS 1,75 g.

V PONUKE TIEŽ:
peluška jarná ARVIKA EKO
vika jarná MARIANNA EKO
bôb konský MISTRAL EKO
reďkev BOKITO
facélia GIPHA, LILA
greeningové a trávne zmesi
podľa aktuálnej ponuky
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HORČICA BIELA

ÚSPEŠNÉ PESTOVANIE LUCERNY

ANDROMEDA

Záhon
hlboká orba a dobré odvodnenie sú nevyhnutnými predpokladmi správneho rastu koreňového systému lucerny. Hlboká
orba a príprava pozemku pred sejbou je nevyhnutná na rovnomerné vzídenie osiva. Ph pôdy by malo byť neutrálne (nie
menej než 6,5), kyslé pôdy škodia symbiotickým Rhizóbiam.

• určená na pestovanie na semeno aj pre potreby zeleného
hnojenia a ozdravenia pôdy,
• pre svoju vysokú a stabilnú úroda bola registrovaná už po
2 rokoch registračných skúšok nakoľko bola u nej preukázaná zvýšená antinematóznosť, preto je obzvlášť vhodná
pre lokality, kde sa vyžaduje ozdravenie pôdy od háďatiek
a ďaľších škodlivých činiteľov v pôde,
• je vhodná pre všetky výrobné oblasti pričom jej viac vyhovujú teplejšie a hlinitejšie stanovištia s dostatkom vlahy,
• je to skorá odroda so stredne vysokým habitusom,
• je veľmi dobre odolná voči poliehaniu,
• termín sejby pre pestovanie na semeno je vhodný čo najskorší, najlepšie v marci,
• výsevok je optimálny 10–12 kg/ha,
• počas vegetácie je dôležité herbicídne ošetrenie v počiatočnom štádiu rastu a následné ošetrenie proti blyskáčiku,
v porovnaní s repkou je však nákladovosť na vstupy chémie
oveľa nižšia.

Sejba
Odporúčaný výsevok sa pohybuje od 18 do 20 kg osiva/ha
v závislosti na type pôdy. Hlinité pôdy vyžadujú vyšší výsevok.
Hĺbka sejby – 1 cm, pri správne nastavenej sejačke, ktorá pri
stanovenej hĺbke sejby zabezpečí rýchle vzchádzanie osiva
a silný koreňový systém. Energia malých osív sa v prípade
nedostatku svetla a vody môže rýchlo vyčerpať. Jarná sejba
sa odporúča pre oblasti s dlhou a chladnou zimou, jesenná
sejba pre oblasti s daždivou a miernou zimou. Prítomnosť rhizóbií v pôde zabezpečí zdravý rast a vývoj rastliny.
Silný koreňový systém
V prvom roku tvorí lucerna silný hlavný koreň a hlboký koreňový systém, ktorý hromadí rezervné cukry pre opätovný rast.
Koreňový systém je schopný dosiahnuť vodu až v 5 metroch.
Porast lucerky spravidla nezavlažujeme. Ak je zavlažovanie
nevyhnutné (dlhšie suché obdobie, rýchlo sa sušiace pôdy),
odporúča sa jedna väčšia závlaha ihneď po kosbe.
Hnojenie
Lucerka nevyžaduje tradičné hnojenie. Môžeme mierne prihnojiť dusíkom počas sejby aby sa podporil rýchly počiatočný
rast. Po symbióze s Rhizobiumom, lucerka produkuje vlastný
organický dusík, takže ďalšie prihnojovanie nie potrebné.
Aplikácia fosforu, draslíka a ďalších mikroelementov (bór,
molybdén, železo, vápnik) odporúčame v závislosti na ich dostupnosti v pôde.
Kontrola burín
Častá kosba nastaví porast lucerky progresívne bez burín, napriek tomu použitie chemickej ochrany, zvlášť v prvom roku,
podporí čistotu a zapojenosť porastu.
Kosba
Zber vykonávame na základe plánu kosieb, ktorý zostavíme
tak aby podporil opätovný rast rastlín a životnosť porastu. Pri
kosbe je nevyhnutné dodržať rovnováhu vegetačnej (jar/jeseň
– dostatok vody a dusíka, bez environmentálnych stresov)
a reprodukčnej fázy (leto, vplyv sucha a tepla).
Najlepšia kvalita krmiva sa dosiahne keď sa porast zberá
v skorej fáze kvetných púčikov, listy sú zelené a zdravé, obsah
dusíka je vysoký (25 %), byle ešte nie sú lignikované, takže
stráviteľnosť vlákniny je veľmi dobrá (až do 65 %), minerály a vitamíny sú zastúpené vo významných množstvách.
Odporúčame kosiť maximálne 10 cm nad povrchom. Je potrebné vyvarovať sa príliš nízkym kosbám, pretože dolná časť
stonky je zdrevnatená a znižuje krmovinársku kvalitu.
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SÓJA FAZUĽOVÁ

AMIATA

EXKLUZÍVNE
V PONUKE OSEVA

ANGELICA

SKOROSTNÁ SKUPINA 000

SKOROSTNÁ SKUPINA 00

• šľachtiteľ: Probstdorfer Saatzucht,
• registrácia: 2019 v Rakúsku.

• šľachtiteľ: Probstdorfer  Saatzucht,
• registrácia: 2016 v Rakúsku.

Charakteristika
• semená s bielym pupkom,
• stredne vysoký porast,
• rýchly počiatočný rast,
• dobrá odolnosť voči poliehaniu a sklerotínii,
• nízka náchylnosť k škvrnitosti semien,
• hodnoty bielkovín porovnateľné s odrodami ES Senator alebo SY Livius,
• odolná voči pukavosti strukov aj pri nepriaznivých podmienkach v čase dozrievania.

Charakteristika
• stredne skorá až neskoršia : ATS 6,
• veľmi rýchly počiatočný rast,
• má fialové kvety a svetlý pupok, veľké semená,
• výborný zdravotný stav stebla, pri sledovaní perenospóry,
bakterióz a škvŕn semena dosahuje lepšie hodnotenia ako
doteraz sledované sóje,
• nadpriemerné hodnoty oleja, dosahuje až 22,6 % z čoho
vyplýva výborný predpoklad na spracovanie na olej,
• obsah bielkovín okolo 40 %,
• HTS okolo 189 g.

SIGALIA

SKOROSTNÁ SKUPINA 00
• udržovateľ: RAGT 2n, Francúzsko.
Charakteristika
• stredne neskorá,
• výška 95–105 cm, dobrá odolnosť voči poliehaniu,
• veľmi dobrý zdravotný stav,
• rýchly počiatočný rast, dĺžka vegetačnej doby 135 dní,
• výrazná hlavná stonka, menej vetví, farba kvetu fialová,
• výška nasadenia prvého struku 7 cm,
• rastlina má výrazný zelený efekt aj keď semená sú už suché,
• vhodná pre pestovanie vo všetkýh výrobných oblastiach,
• dokáže sa prispôsobiť rôznym klimatickým podmienkam.
Semeno
• stredne veľké s tmavým pupkom,
• HTS vysoká v priemere 200 g,
• obsah bielkovín vysoký,
• úroda 3,5–4,4 t/ha.
Odporúčaný výsevok
• 600 000 jedincov/ha (120–130 kg).
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Agropodnik Trnava a. s.

ACHP Levice a. s.

TAJBA, a. s.

Chovateľská 2, 917 01 Trnava

Podhradie 31, 934 01 Levice

Železničná 2, 044 14 Čaňa

Ing. PETER JABLONICKÝ

Ing. PETR MUŠINSKÝ

Ing. JOZEF MICÁK

0902 235 295
peter.jablonicky@agptt.sk

0905 788 474
musinsky@achplv.sk

0904 917 127
micak@tajba.sk

Ing. RÓBERT KAKODY

Ing. JARMILA PETROVIČOVÁ

VLADIMÍR KOLESÁR

0904 855 610
robert.kakody@agptt.sk

0911 489 101
petrovicova@achplv.sk

0915 986 268
kolesar@tajba.sk

Ing. IGOR GÁLIK

Ing. LUKÁŠ MALIŠ

Ing. VLADIMÍR HOSTAČNÝ

0918 622 016
igor.galik@agptt.sk

0911 169 761
lukas.malis@achp-lv.sk

0918 609 677
hostacny@tajba.sk

Ing. STANISLAV HERCEG

Mgr. MONIKA SARKOVÁ

VLADIMÍR LACKO

0905 033 410
stanislav.herceg@agptt.sk

0911 169 759
monika.sarkova@achp-lv.sk

0905 252 703
lacko@tajba.sk

Ing. IVAN MIKLOVIČ

Ing. JOZEF JAKUBÍK

Ing. MICHAL MARČIŠIN

0905 965 712
ivan.miklovic@agptt.sk

0905 746 653
ludanice@achplv.sk

0918 609 773
marcisin@tajba.sk

Ing. ZOLTÁN KOROSI

Ing. PETRA CHROMČOVÁ

Ing. CSILLA NAGYOVÁ

0918 609 658
chromcova@achplv.sk

0904 851 259
nagyova@tajba.sk

MAROŠ PÉCHY

Ing. LUCIA PAPRNÁKOVÁ

0903 991 056
pechy@achplv.sk

0905 730 092
paprnakova@tajba.sk

0907 718 991
zoltan.korosi@agptt.sk

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

Mgr. RASTISLAV BÉREŠ
0904 654 737
beres@tajba.sk
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TOMÁŠ TONKOVIČ
0918 609 711  |  t.tonkovic@oseva.eu

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

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

Produktový manažér:

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

Výrobno-obchodný riaditeľ:

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

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

Držiteľ certifikátu
ISO 9001

Člen Slovenskej šľachtiteľskej
a semenárskej asociácie

