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PROJEKT „PENAM 
ODPORÚČA“ — VÝHODNÉ 
SPOJENIE PENAMU A OSEVY

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

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

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

vo veľkokapacitných silách,
•	výkupné	parametre	pšenice	nevypovedajú	nič	

o pekárenských vlastnostiach.

V PONUKE 
NEPREHLIADNITE



PŠENICA OZIMNÁ

Airbus E  
•	udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrácia:	EU	katalóg,
•	veľmi	skoré	ostinaté	E,
•	dosahuje	vynikajúce	úrody	v KVO	

a RVO,
•	nepoliehavá	odroda	s výborným	

zdravotným stavom,
•	vysoká	odolnosť	voči	hrdzi	plevovej	

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

•	veľmi	dobrá	odolnosť	voči	fuzáriam	
v klase,

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

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

Amburgo C

•	šľachtiteľ:	Apsovsementi	srl,	IT,
•	registrácia:	2016,	EU	katalóg,
•	stredne	neskorá	ostinatá	pšenica,	
•	keksíková	/	kŕmna	odroda,
•	vysoký	výnos	zrna	s priaznivým	po-

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

•	odroda	s veľmi	dobrým	zdravotným	
stavom,

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

poliehaniu.

Arkeos C  
	

•	udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrácia:	EU	katalóg,
•	veľmi	skorá	bezostinatá	odroda,	

štartuje	na	jar	na	dĺžku	dňa,	nie	na	
teplotu,

•	vysoká	odnoživosť,	nízka	rastlina	
s veľmi	produktívnym	klasom,

•	dobrá	odolnosť	proti	vyzimovaniu	
a poliehaniu,

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

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

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

Atecus A  
	 	

•	udržiavateľ:	Strube	GmbH	&	Co.KG,	DE,
•	registrácia:	2016,	EU	katalóg,
•	pekárenská	kvalita	A,
•	vysoká	úroda	v zrne	s vysokou	výťaž-

nosťou	múky	T550,
•	stredne	skorá,	stredne	vysoká,	bez-

ostinatá	pšenica	s vysokou	odolnos-
ťou	voči	poliehaniu,

•	vysoké	a stabilné	číslo	poklesu,	vy-
soký obsah bielkovín,

•	výborný	zdravotný	stav	hlavne	voči	
hrdzi	plevovej,	pšeničnej,	múčnatke	
trávovej	a fuzáriám.

Annie E  
•	šľachtiteľ:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrácia:	EU	katalóg,
•	potravinárska	stredne	neskorá	odro-

da,
•	rastliny	stredne	vysoké,	stredne	

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

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

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

•	tolerantná	k neskorému	termínu	sej-
by a predplodine,

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

mi parametrami,
•	potravinárska	kvalita	E.



Athlon E  
	

•	udržiavateľ:	ASUR	Plant	Breeding	s.a.s.,	
FR,

•	registrácia:	2013,	EU	katalóg,
•	skorá	bezostinatá	elitná	pšenica	niž-

šieho	vzrastu,
•	vysoko	úrodná	vo	všetkých	oblas-

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

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

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

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

Attraktion A  
	

•	udržiavateľ:	Deutsche	Saatveredlung	
Lippstadt-Bremen	GmbH,	DE,

•	registrácia:	2014,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	bezostinatá	odroda,
•	rastliny	nižšie	až	stredne	vysoké,
•	dobrá	odolnosť	proti	poliehaniu	

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

zdravotným stavom listov a rezisten-
ciou	voči	múčnatke,

•	vhodná	pre	pestovanie	vo	všetkých	
výrobných oblastiach,

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

čiatku	až	v strede	agrotechnického	
termínu,

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

•	zrno	má	vysokú	stabilitu	čísla	po-
klesu,	vysoké	hodnoty	sedimentácie	
a objemovú	hmotnosť.

Bazilika A

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

•	registrácia	v SR:	2007,
•	skorá	bezostinatá	odroda,
•	veľmi	úrodná	pšenica	vhodná	pre	

intenzívne pestovanie,
•	krátkostebelnatá	odroda,	výška	po-

rastu	82	cm,
•	stabilné	potravinárske	parametre,
•	zrno	menšie	až	stredné	s vysokým	

obsahom	škrobu,
•	odroda	dáva	rekordné	úrody	v KVO	

a RVO,
•	neodporúča	sa	jej	zaradenie	do	

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

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

renia	do	klasu,
•	HTZ	nízka.

Butterfly E  
	

•	šľachtiteľ:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrácia:	2017,	EU	katalóg,
•	poloskorá	bezostinatá	elitná	odroda,
•	disponuje	vysokou	mrazuvzdornos-

ťou,
•	nižšia	až	stredná	odnožovacia	

schopnosť,	vysoký	výnos	dosahuje	
klasom,

•	v kvalite	vyniká	najmä	vysokou	väz-
nosťou	múky,

•	tolerantná	k neskorým	termínom	
sejby,

•	možnosť	pestovania	po	obilnine,
•	výsevok	je	optimálne	okolo	3,5–3,8	

MKS/ha,	pri	skorom	výsevku	posta-
čuje	3,5	MKS/ha,

•	svoje	prednosti	využíva	najmä	po	
zlepšujúcej	predplodine.

PŠENICA OZIMNÁ

Avenue A

•	udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR
•	registrácia	v SR:	2014,
•	veľmi	skorá	bezostinatá	odroda,	

v skorosti porovnateľná s ozimným 
jačmeňom,

•	rastliny	nízke	s vysokou	odolnosťou	
k poliehaniu,

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

lom spektre listových aj klasových 
chorôb,

•	plastická	odroda	vhodná	do	všet-
kých oblastí,

•	možné	pestovanie	po	obilnine,
•	aplikácia	morforegulátorov	nie	je	

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

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

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

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



Evina E

	•	udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrácia	v SR:	2014,
•	stredne	skorá	a stredne	vysoká	od-

roda,
•	vysoká	úroda	zrna	vo	všetkých	vý-

robných oblastiach v ošetrenej i ne-
ošetrenej variante,

•	plastická,	vhodná	do	všetkých	výrob-
ných oblastí,

•	dobrá	odnožovacia	schopnosť,	
•	odolná	proti	poliehaniu,
•	stredná	zimuvzdornosť,
•	vysoká	odolnosť	voči	hrdzi	pšeničnej	

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

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

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

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

Expo E  
•	udržiavateľ:	Deutsche	Saatveredlung	

Lippstadt-Bremen	GmbH,	DE,
•	registrácia:	2018,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	odroda	s výbornou	

zimuvzdornosťou,
•	excelentné	potravinárske	parametre	

s veľmi	vysokou	kvalitou	zrna	až	na	
úrovni E+,

•	kompenzačný	typ	pšenice	stredne	
vysokého	vzrastu,

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

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

Centurion A  
	

•	udržiavateľ:	Asur	Plant	Breeding,	FR,
•	registrácia:	2016,	EU	katalóg,
•	skorá	ostinatá	odroda	potravinár-

skej kvality A,
•	špecialista	na	suché	a ľahké	pôdy,	

veľmi	dobrá	odolnosť	voči	stresu,
•	nadpriemerne	úrody	v oblastiach	

s vysokým tlakom zveri,
•	rastliny	nižšieho	vzrastu,	odnoživé,	

výborná	odolnosť	k poliehaniu	aj	
vyzimovaniu,

•	vhodná	do	ekologického	poľnohos-
podárstva.

Genius E  
	

•	udržiavateľ:	Nordsaat	Saatzucht	GmbH,	
DE,

•	registrácia:	2014,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	bezostinatá	elitná	od-

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

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

a trávovej,	múčnatke	trávovej	a fuza-
rióze,

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

ti	od	termínu	sejby,
•	vyššia	HTZ.



IS Agilis E

•	šľachtiteľ:	ISTROPOL	SOLARY	a.s.,	SK,
•	registrácia	v SR:	2017,
•	extra	skorá	ostinatá	odroda	so	špič-

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

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

ších pôdach a v podmienkach nú-
dzového	dozrievania,

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

IS Conditor C  

	•šľachtiteľ:	ISTROPOL	SOLARY	a.s.,	SK
•	registrácia	v SR:	2012,
•	stredne neskorá ostinatá odroda,
•	stredný	vzrast,	dobrá	odolnosť	voči	

poliehaniu,
•	výborná	odnožovacia	a regeneračná	

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

ce,
•	kŕmná	odroda	s možným	pečiváren-

ským	využitím,
•	vhodná do všetkých pestovateľských 

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

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

podniky	v ekologickom	systéme	hos-
podárenia.

LG Mocca C

•	udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrácia:	2019,	EU	katalóg,
•	stredne	neskorá	bezostinatá	odro-

da,
•	najúrodnejšia	kŕmna	pšenica	v re-

gistračných	skúškach	v ČR	v rokoch	
2016–2018,

•	stredne	odnoživá,	odolná	voči	polie-
haniu,	

•	výška	rastliny	86	cm
•	vhodná	do	všetkých	výrobných	ob-

lastí,
•	toleruje	suché	podmienky,
•	znáša	aj	neskorú	sejbu,
•	odporúčaný	výsevok	3,5	až	4,7	

MKS/ha
•	odolná	voči	virózam,	klasovým	cho-

robám,	vírusovej	zakrpatenosti	pše-
nice,	tiež	odolná	voči	hrdzi	aj	voči	
listovým škvrnitostiam,

•	veľmi	vysoká	zimovzdornosť,
•	kŕmna	odroda	vhodná	aj	na	oblátky,
•	HTZ	43	g.

PŠENICA OZIMNÁ

LG Absalon A  
	

•	udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrácia	v SR:	2021,
•	skorá	odroda	vhodná	aj	do	oblasti	

s výskytom	prísušku,
•	výborná	zimuvzdornosť,
•	výška	rastliny	približne	85	cm,
•	kvality	A,	vysoká	objemová	hmot-

nosť	na	úrovni	824	g/l,	optimálne	
P/L,

•	rezistencia	pravého	steblolamu – gen	
Pch1,

•	jedna	z najvyšších	odolností	voči	lis-
tovým škvrnitostiam, výborná odol-
nosť	voči	fuzariám	v klase,

•	v ČR	bol	výnos	v porovnávaní	cca	
o 1	t/ha	vyšší	na	priemer	plodín	
(8,85	t/ha),	v pokusoch	v neošetre-
nej	variante	dosiahol	úrodu	11,53	
t/ha,

•	vhodná	na	pestovanie	pri	bezoreb-
ných	technológiách	po	obilnine	i po	
kukurici	na	zrno.

Christoph E  
	

•	udržiavateľ:	Saatzucht	Donau	GesmbH	
& CoKG,	AT,

•	registrácia	v SR:	2019,
•	ostinatá	pšenica	kvality	E	(8–9),
•	skorá,	vzrastovo	strede	vysoká	pše-

nica,
•	genetický	základ	Aurelius	– je	kom-

bináciou	klasového	a kompenzačné-
ho	typu,

•	prekonáva	nedostatok	vody,	jarné	
sucho	a zvláda	pestovanie	v bonitne	
slabších pôdach,

•	oplýva	ideálnou	kombináciou	vyso-
kého	úrodového	potenciálu,	veľmi	
dobrej	odolnosti	voči	poliehaniu	
a vynikajúcej pekárenskej kvality,

•	vyššia	odolnosť	voči	porastaniu,
•	vhodná	do	všetkých	výrobných	ob-

lastí.



Patras A

•	udržiavateľ:	Deutsche	Saatveredelung	AG,	
DE,

•	registrácia:	2013,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	bezostinatá	odroda	

nižšieho	vzrastu,
•	vyrovnaný	výnos	vo	všetkých	oblas-

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

šie porasty s dlhým klasom,
•	nižšia	odnožovacia	schopnosť,
•	dokazuje	dobrú	odolnosť	proti	väčši-

ne chorôb,
•	odolná	voči	hrdzi	plevovej,	stredne	

odolná	voči	fuzáriám	klasu,	hrdzi	
trávovej	a pšeničnej,

•	dobre	znáša	pestovanie	na	horších	
pôdach,

•	stabilné	pádové	číslo	a objemová	
hmotnosť,

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

Maurizio E
	

•	udržiavateľ:	Saatzucht	Donau	GesmbH	
& CoKG,	AT

•	registrácia	v SR:	2017,
•	nová,	mimoriadne	výnosná	odroda	

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

•	v kukuričnej	oblasti	dosahovala	úro-
dy	v priemere	127	%	na	kontrolu,	
v niektorých	oblastiach	až	163	%,

•	elitná	pšenica	s ostinatým	typom	
klasu,

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

•	nadpriemerná	tolerancia	voči	hrdzi	
plevovej,

•	stredne	vysoký	vzrast	zabezpečuje	
dobrú	odolnosť	voči	poliehaniu.

Ponticus E

•	udržiavateľ:	Dr.	Hermann	Strube,	DE,
•	registrácia:	2015,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	bezostinatá	odroda,
•	Low-input	odroda	s krátkym	steblom	

a vysokou	odolnosťou	proti	polieha-
niu	a vymŕzaniu,

•	vhodná	pre	pestovanie	aj	po	kukuri-
ci,

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

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

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

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

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

Midas E  
	 	

•	šlachtiteľ:	Saatzucht	Donau	GmbH	&	Co	
KG,	AT,

•	registrácia:	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	ostinatá	odroda,
•	rastliny	stredne	vysoké,
•	dobre	odnožuje	aj	v menej	intenzív-

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

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

dzi	pšeničnej,	stredne	odolná	proti	
listovým škvrnitostiam,

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

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

podniky	v ekologickom	systéme	hos-
podárenia.

Liseta A  
	

•	udržiavateľ:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrácia	v SR:	2018,
•	intenzívny	typ	pšenice	s	vysokým	

výnosom zrna,
•	dcéra	rodičov	Seladon	a	Elly,
•	vysoká	objemová	hmotnosť	(820	

g/l),
•	vysoká	odnožovacia	schopnosť	

(770	klasov/m2),
•	stredne	odolná	proti	poliehaniu,
•	odolná	proti	vymŕzaniu,
•	dobrá	odolnosť	proti	fuzáriám	klasu	

a hrdzi plevovej,
•	odporúčane	použitie	morforegulá-

tora	a	fungicídneho	ošetrenia	listov,
•	vhodná	aj	k	neskorým	výsevom,
•	možno	vysievať	aj	po	obilnine	a ku-

kurici,
•	odporúčaný	výsevok	3,6–4,9	

MKS/ha,
•	vysoká	HTZ.



RGT Rebell A  
	

•	udržiavateľ:	R2n	(Société	RAGT	2n),	FR,
•	registrácia:	2013,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	bezostinatá	odroda,
•	stredná	odolnosť	voči	poliehaniu	

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

ne,
•	veľmi	dobrá	tolerancia	k jarným	prí-

suškom,
•	vysoký	obsah	dusíkatých	látok	a sta-

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

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

RGT Zornica A  

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

•	registrácia	v SR:	2019,
•	odroda	šľachtenia	VP	Agro,
•	ostinatá	odroda	kvality	A+,
•	skorá	odroda	zhruba	na	úrovni	

Bohemia, Dagmar,
•	výška	rastlín	95–100	cm
•	dobre	odnožuje,	úrodu	vytvára	poč-

tom klasov na m2,
•	odolnosť	proti	múčnatke	a hrdziam	

dobrá,	proti	septóriám	a iným	listo-
vým škvrnitostiam veľmi dobrá,

•	má	vysokú	ekostabilitu,	vysoký	vý-
nos	vykazuje	vo	všetkých	VO	najmä	
však v ZVO,

•	vhodná	do	stredne	intenzívnych	pod-
mienok,	aj	pre	neskoré	sejby,

•	disponuje	veľmi	vysokým	obsahom	
dusikatých	látok,	

•	vyrobené	aj	v eko	kvalite,	určené	pre	
podniky	v ekologickom	systéme	hos-
podárenia.

Turandot A

•	šlachtiteľ:	SELGEN,	a.	s.,	CZ,
•	registrácia:	2012,	EU	katalóg,
•	stredne	skorá	bezostinatá	odroda	

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

ti	múčnatke	trávovej,	septorióze	
a fuzariózam	v klase,

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

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

PŠENICA OZIMNÁ

Skagen E

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

•	registrácia	v SR:	2009,
•	stredne	neskorá	bezostinatá	odro-

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

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

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

do 30.	10.,
•	výsevok	2,8–3,5	MKS/ha.



PŠENICA ŠPALDOVÁPŠENICA TVRDÁ

Viriato A

•	udržiavateľ:	R2n	(Société	RAGT	2n),	FR,
•	registrácia:	2011,	EU	katalóg,
•	skorá	ostinatá	odroda,
•	výška	rastliny	81	cm,
•	výborná	odolnosť	voči	poliehaniu	

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

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

jej	pestovanie	je	možné	vo	všetkých	
výrobných oblastiach,

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

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

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

Sambadur
•	udržiavateľ:	Saatzucht	Donau	Ges.m.b.H.	

&	CoKG,	AT,
•	registrácia:	2016,	EU	katalóg,
•	odroda	nižšieho	vzrastu,	tmavé	os-

tinky,
•	výborná	odolnosť	voči	poliehaniu,
•	dozrieva	o 2	dni	neskôr	ako	

Auradur,
•	má	vyššiu	citlivosť	na	hrdzu	pšenič-

nú,
•	úrodovo	prevyšuje	odrodu	Tempodur	

o 2	%	a Wintergold	o 6	%,
•	v súčasnosti	ide	o najúrodnejšiu	

odrodu	v Rakúsku.

Yetti C

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

•	registrácia	v SR:	2012,
•	skorá	kŕmna	bezostinatá	odroda	

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

vanie vo všetkých výrobných oblas-
tiach,

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

snežnej,
•	menej	odolná	proti	múčnatke	trávo-

vej,
•	odporúčaný	výsevok	je	3,5–4,5	

MKS/ha,
•	zrno	veľké	s vysokým	obsahom	

škrobu,
•	HTS	vysoká	(46	g).

IS Spirion 
	

•	šľachtenie	Istropol	Solary	a.s.,
•	registrácia	v SR:	2020,
•	stredne	neskorá	až	neskorá	špal-

dová pšenica s vylepšenými agro-
nomickými	vlastnosťami	a vyššou	
pekárenskou	akosťou,

•	kríženec	Oko-10	a SO-09S13,
•	obsah	bielkovín	15,1–16,8	%,
•	obsah	mokrého	lepku	39–47%,
•	dobrá	odnožovacia	schopnosť,	vy-

soký	vzrast	so	strednou	odolnosťou	
voči	poliehaniu,

•	rezistentná	voči	hrdzi	plevovej	
a pšeničnej,

•	vhodná	do	ekologického	pestova-
nia,

•	v konvenčnom	pestovaní	dosahuje	
úrody	až	8t/ha,

•	optimálny	termín	sejby	10.–31.	10.	
s výsevkom	3,5–4	MKS/ha,

•	vyrobené	aj	v eko	kvalite,	určené	
pre	podniky	v ekologickom	systéme	
hospodárenia.

Zollernspeltz 

•	udržiavateľ:	Südwestdeutsche	Saatzucht	
GmbH	&	Co.	KG,	DE,

•	registrácia:	EU	katalóg,
•	stredne	neskorá	odroda	ozimnej	

špaldovej pšenice so stredne vyso-
kou	HTZ,

•	vyniká	potravinárskou	kvalitou	a vý-
ťažnosťou	tradičnej	múky,

•	vhodná	do	ekologického	poľnohos-
podárstva,

•	veľmi	odolná	voči	poliehaniu,
•	výborne	sa	osvedčila	aj	do	podmie-

nok	nevhodných	pre	klasické	pšenice,
•	vyrobené	aj	v eko	kvalite,	určené	pre	

podniky	v ekologickom	systéme	hos-
podárenia.
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Potravinárska kvalita E E E E E E E E E E E E
Rast a vývoj Typ klasu ostinatá ostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá bezostinatá ostinatá ostinatá ostinatá ostinatá bezostinatá

Skorosť veľmi 
skorá

stredne 
neskorá

skorá polo-
skorá

stredne 
skorá 

stredne 
skorá

stredne 
skorá

skorá extra 
skorá

skorá stredne 
skorá

stredne 
skorá

Odnožovacia schopnosť stredná veľmi 
vysoká

vysoká stredná 
až nízka

stredná stredná stredná stredná stredná stredná stredná stredná

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

Výška rastlín (cm) 93 95 82 105 101 stredná 99 stredná 
až nižšia

105–110 stredná 108–116 nízka až 
stredná

Zimovzdornosť stredná veľmi 
vysoká

veľmi 
dobrá

veľmi dobrá 
(73 %)

stredná veľmi 
vysoká

veľmi 
dobrá

stredne 
vysoká

veľmi 
dobrá

veľmi 
vysoká

vysoká

Odolnosť voči poliehaniu vysoká veľmi 
dobrá

vysoká stredná stredná dobrá stredná vyššia dobrá priemerná stredná vysoká

Prvky úrody Úroda zrna 9–9,7 t/ha vysoká vysoká stredná 
až vysoká

99–105 % vysoká vysoká stredná 
až vyššia

stredná veľmi  
vysoká

vysoká vysoká

Hustota porastu 709 ks/m2 stredná vysoká 500–600 
ks/m2

stredná stredná stredná stredná stredná vysoká vysoká stredná

Počet zŕn v klase stredný stredný stredný stredná stredná stredný  
až vysoký

stredný  
až vysoký

stredná stredný stredný 
až vysoký

HTZ (g) 38,3 48 48 55–55 49 vysoká 46,4 40,7 45–47 47 42 46,3

Pekárenská 
kvalita

Obsah N-látok (%) 13,2 14,2 13,2 14,5 14,3 13,4 13,6 14,8 15–16 13,3 12,7–13,6 13,2

Obsah lepku (%) 26,5 33–36 30 33 33,1 28,7 30 30,8 36–39 30,7 28,1–31,3 30

Pádové číslo (s) 432 399 328 329 369 352 337 398 330–410 396 356–388 324

Zelenyho test (ml) 44 61 59 68 58 50,2 62 47 46 46–56 58

Alveograf W a P/L 339 a 1,6 349 a 0,8 332 a 1,3 328 a 0,84 348 a 1,9 370 a 0,8 345 a 1,6

Objemová hmotnosť (g/l) 822 813 802 808 820 815 847 800–825 806–816 799–819 809

Odolnosť  
proti 
chorobám

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

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

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

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

Hrdza trávová stredná stredná vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká

Bieloklasosť dobrá stredná vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká

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

Rajonizácia KVO, RVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO KVO,  
RVO, ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

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

IX–XI 10. 10. 
až 25. 10.

25. 9. 
až 15. 10.

25. 9. 
až 10. 10.

IX–XI

Neskorá sejba – vhodnosť
Sejba po obilnine – vhodnosť

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

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

Neskorá sejba MKS/ha 4,2–4,5 3,5 4,8 3,8–4 nevhodná 4,5-5 4,5–5 3,9–4,5 5 4,8 4,5 4,5

PŠENICA OZIMNÁ
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bezostinatábezostinatábezostinatábezostinatá bezostinatá ostinatá bezostinatábezostinatábezostinatábezostinatá ostinatá bezostinatá ostinatá ostinatá bezostinatá ostinatá bezostinatábezostinatá

stredne 
neskorá

stredne 
skorá

stredne 
skorá

veľmi 
skorá 

skorá skorá skorá stredne 
skorá

stredne 
skorá

stredne 
skorá

skorá stredne 
skorá

skorá stredne 
neskorá

veľmi 
skorá

stredne 
neskorá

polo-
neskorá

skorá až 
veľmi skorá

stredná vysoká stredná 
až vysoká

vysoká veľmi 
dobrá

stredná vysoká vysoká nízka až 
stredná

stredná 
až vysoká

dobrá stredná veľmi 
dobrá

vysoká veľmi 
vysoká

vysoká stredná stredná

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

96 96 93 70 80 85–90 80–85 101–105 84 85 95–100 97 81 80–95 85 95–105 86 95

vysoká vysoká stredná 
až vysoká

stredná dobrá dobrá veľmi 
dobrá

veľmi dobrá 
(65 %)

veľmi 
dobrá

stredná dobrá vysoká veľmi 
dobrá

stredne 
vysoká

veľmi 
dobrá

stredná veľmi 
vysoká

stredná

nízka vysoká stredná 
až vysoká

veľmi 
dobrá

výborná stredná veľmi 
dobrá

stredná stredná dobrá dobrá veľmi 
dobrá

vysoká stredná vysoká veľmi 
dobrá

dobrá

vysoká vysoká vysoká 102–105 % vysoká vysoká vysoká veľmi  
vysoká

vysoká veľmi  
vysoká

vysoká vysoká vysoká vysoká veľmi  
vysoká

8,9–11,6 
t/ha

vysoká 117,9 %

stredná vysoká stredná 
až vysoká

stredná stredná nižšia až 
stredná

vysoká 700–750 
ks/m2

nízka, 
klasový typ

nízká stredná stredná vysoká stredná nízka, 
klasový typ

vysoká stredná

stredný stredný vysoký stredný vysoký stredný 
až vyšší

stredný 
až vysoký

vysoký veľmi 
vysoký

stredný vysoký stredný vysoký stredný vysoký

46,2 49,0 44,2 43 stredná až 
nízka

vysoká  
(48–50 g)

42 45–47 50 42 51 47 36 40 40–41 43,2 45

13,3 13,2 12,3 12,1 13–13,6 12,9 13,7–14,3 13,6 12,3 13,4 12,8 13,1 10,11 11,48 10,2– 12,3 12

30 26,0 27 24,8 26,3 29–43 29 27 27,6 26–28 28,1 22–25 19–22 22–25 26,3

349 340 309 300 367 A 394 365 297 374 311 333 300 318 355 330

56 51 48 30 46 45,2 53 55 28 43 44 47 23,5 29 42

338 a 1,3 226 266 a 1,1 202 a 1,86 248 a 1,2 268 a 1,2 220 a 1,2 240 a 1,3 130 a 0,4 100 a 0,4 270 a 2,3

812 770 805 797 783 775 824 816 778 812 805 810 790–810 777 775–785 782

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

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

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

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

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

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

vysoká dobrá stredná vysoká str.–vysoká veľmi dobrá dobrá vysoká dobrá vysoká dobrá stredná stredná stredná vysoká dobrá

RVO, ZVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

KVO, RVO, 
ZVO

IX–X IX–X IX–X 15. 9. 
až 10. 10.

1. polovica 
agt

skorý aj 
neskorý

IX–X IX–X 25. 9. 
až 10. 10.

IX–XI 25. 9. 
až 10. 10.

25. 9. 
až 15. 10.

15. 9.  
až 15. 10. 

1. 10.  
až 15. 10.

20. 9. 
až 15. 10.

25. 9.  
až 10. 10.

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

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

5 3,5–4,3 4,5 nevhodná 4,5 4,2–4,5 3,5–3,8 4 4 4 4,5 5 nevhodná 4,6 – 5,3 4,5 4,5



Lester
•	šľachtiteľ:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrácia:	2010,	EU	katalóg,
•	6	radová	kŕmna	intenzívna	odroda,
•	plné	vyrovnané	zrno,
•	silná	odnoživosť	a výborné	prezimo-

vanie,
•	veľmi	dobrá	odolnosť	proti	choro-

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

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

ných oblastí.

Malwinta 
•udržiavateľ:	W.	von	Borries-Eckendorf	

GmbH	&	Co,	DE
•	registrácia:	EU	katalóg,
•	sladovnícka	kvalita,
•	stredne	skorá	dvojradová	odroda	

s kratším steblom,
•	vysoká	úroda	(až	o 1–1,5	t/ha	 

vyššia	oproti	jarným	jačmeňom),
•	odolná	proti	poliehaniu,
•	tolerantná	voči	suchu	a odolná	voči	

vyzimovaniu,
•	odolná	voči	múčnatke	trávovej	a hr-

dzi	jačmennej,
•	stredne	odolná	voči	pruhovitosti	

a rhynchospóriovej	škvrnitosti,
•	odolná	proti	vírusovej	mozaike	jač-

meňa,
•	výsevok	2,7–3,5	MKS/ha,
•	termín	sejby	od	20.	9.	do	15.	10.,
•	vysoká	vyťažnosť	predného	zrna,
•	stredná	HTS.

JAČMEŇ OZIMNÝ

LG Triumph
•udržiavateľ:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrácia:	2017,	EU	katalóg,
•	6	radový	kŕmny	jačmeň,	ide	o naj-

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

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

votný stav,
•	vyniká	komplexom	odolností	voči	

celému	spektru	chorôb,
•	najúrodnejší	jačmeň	v ČR	s úrodami	

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

lastí, vhodný aj na pestovanie po 
obilnine,

•	vysoká	odnoživosť.



Kinerit
•	šlachtiteľ:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrácia	v SR:	2009,
•	skorá	odroda	s dobrým	odnožova-

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

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

škvrnitosti a hrdze,
•	nadpriemerná	odolnosť	na	choroby	

päty	stebla,
•	vhodná	do	zmesí	pre	bioplynové	sta-

nice.

Dankowskie
Diament
•	šlachtiteľ:	DANKO	HODOWLA	ROSLIN	Sp.	

z o.	o.,	PL,
•	registrácia:	EU	katalóg,
•	poloskorá	vysokoúrodná	raž	s potra-

vinárskou	kvalitou,
•	stredný	vzrast,	dobrá	odolnosť	voči	

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

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

me	použitie	morforegulátora,
•	vhodná	pre	všetky	oblasti	pestova-

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

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

IS Titus 
	

•	šľachtiteľ:	ISTROPOL	SOLARY	a.s.,	SK,
•	registrácia	v SR:	2019,
•	skorá,	intenzívna	odroda,
•	vysoká	úrodovosť	a nadpriemerná	

stabilita vo všetkých výrobných ob-
lastiach,

•	v pokusoch	úrodový	potenciál	na	
úrovni	12,5	t/ha,

•	stredne	vysoké	rastlony	so	stred-
nou	odolnosťou	proti	poliehaniu,

•	výrazne	lepší	zdravotný	stav	ako	
rodičovská	odroda	IS	Flavius,	vysoká	
odolnosť	proti	hrdzi	trávovej	a ražnej,

•	lepšia	tolerancia	ku	kyslým	pôdam,
•	vhodná	ako	do	senáže	(ideálna	

do	ozimných	SOM)	či	do	kŕmnych	
zmesí (vyšší obsah esenciálnych 
aminokyselín),

•	optimálny	termín	sejby	25.	9–15.	
10.,

•	odporúčaný	výsevok	4–4,5	MKS/ha.

IS Flavius 
•	šľachtiteľ:	ISTROPOL	SOLARY	a.s.,	SK,
•	registrácia	v SR:	2010,
•	odroda	intenzívneho	tritikale	ozim-

ného,
•	stredne	skorá,	suchovzdorná	odro-

da,
•	rastliny	s krátkym	steblom,	odolné	

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

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

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

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

agrotechnického	termínu,
•	HTZ	42	g.

TRITIKALE OZIMNÉ RAŽ SIATA



Myster	

•	udržiavateľ:	Société	RAGT	2n,	FR
•	registrácia:	2017,	EU	katalóg,
•	žltosemenná	odroda	úponkového	

typu,
•	stredne	skorá	–	dĺžka	vegetácie	cca	

251	dní,
•	stredne	vysoké	rastliny,
•	vďaka	úponkom	vytvára	kompaktný	

porast	s dobrou	odolnosťou	voči	po-
liehaniu	pred	zberom,

•	veľmi	vysoká	úroda	–	porovnaní	
na najpestovanejšie hrachy nárast 
o 0,5	až	0,6	t/ha,

•	vysoký	obsah	bielkovín,
•	rýchly	počiatočný	rast,
•	výborná	zimuvzdornosť,	veľmi	dobrá	

vitalita po zimnom období a rýchly 
jarný štart,

•	adaptabilný	na	ťažšie	zlievané	pôdy	
(väčšina	hrachov	takéto	pôdy	veľmi	
zle	znáša),

•	stredne	vysoká	až	vysoká	HTS.

Vanda
•	udržiavateľ:	Národné	poľnohospodárske	

a potravinárske	centrum,	VÚRV	Piešťany
•	registrácia	v SR:	2014,
•	slovenská	odroda,	
•	stredne	vysoké	rastliny	(80–85	cm),
•	vysoká	odolnosť	voči	poliehaniu,
•	veľká	plasticita	a adaptabilita	na	

rôzne	pôdne	a klimatické	podmien-
ky	vďaka	čomu	sa	pestuje	naprieč	
celou	Európou,

•	vynikajúca	zimovzdornosť	a dlhá	
trvácnosť	porastu	(5	a viac	rokov),

•	veľmi	dobré	olistenie	stonky,
•	kvet	fialový,
•	dobrá	odolnosť	na	hrdzu,	Fuzárium	

a Botrytis,
•	výborná	kŕmna	kvalita,	nízky	obsah	

lignínu,
•	obsah	bielkovín	nad	21,5	%,
•	jarný	výsev	25–30	kg/ha,
•	letný	výsev	25	kg/ha.

Aviron 
	

•	udržiavateľ:	Florimond	Desprez,	FR,
•	registrácia:	2017,	EU	katalóg,
•	zelený	ozimný	hrach,
•	vysoká	zimuvzdornosť,
•	ozimná	odroda	s	možnosťou	jarnej	

sejby,
•	skorá	až	stredne	skorá	odroda	typu	

semi-leafless,
•	vyššie	rastliny	odolné	voči	polieha-

niu,
•	zelené	guľaté	zrno	s	vysokou	fareb-

nou	vyrovnanosťou,
•	veľmi	dobrá	odolnosť	voči	všetkým	

rizikovým chorobám,
•	ideálny	termín	sejby	po	25.	10.

HRACH OZIMNÝ LUCERNA SIATA
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 Agropodnik Trnava a. s. 
Chovateľská	2,	917	01	Trnava

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

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

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

Ing. STANISLAV HERCEG 
0905	033	410 
stanislav.herceg@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. LUKÁŠ MALIŠ 
0911	169	761 
lukas.malis@achp-lv.sk

Mgr. MONIKA SARKOVÁ 
0911	169	759 
monika.sarkova@achp-lv.sk

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

Ing. DUŠAN ŠRANK, PhD. 
0910	484	468 
dusan.srank@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

VLADIMÍR KOLESÁR 
0915	986	268 
kolesar@tajba.sk

Ing. VLADIMÍR HOSTAČNÝ 
0918	609	677 
hostacny@tajba.sk

VLADIMÍR LACKO 
0905	252	703 
lacko@tajba.sk

Ing. MICHAL MARČIŠIN 
0918	609	773 
marcisin@tajba.sk

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

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

Mgr. RASTISLAV BÉREŠ 
0904	654	737 
beres@tajba.sk
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TÍM PROMOTÉROV OSEVA

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

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

 RÉKA CSERVENÁKOVÁ
	 0918	609	712	|	r.cservenakova@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

Člen	Slovenskej	šľachtiteľskej	
a semenárskej asociácie

Držiteľ	certifikátu	 
ISO	9001


