
 

PONUKA CERTIFIKOVANÝCH OSÍV  
 jeseň 2019 

 

Druh/ odroda Popis a prednosti odrody Kvalita 
Cena v 

€/ t 

Jačmeň ozimný    

CASANOVA  
2- radový 

najskoršia odroda, najpestovanejšia na SR sladovnícka 395,- 

MALWINTA  
2- radový 

stredne skorá odroda, vysoká úroda i kvalita sladovnícka 390,- 

LG TRIUMPH  
6- radový  

stredne skorá od., najúrodnejší 6-radový j., 
najpestovanejší v ČR 

kŕmna 390,- 

LANCELOT  
6- radový 

poloneskorá od., stabilná úroda v oboch variantách kŕmna 390,- 

SANDRA  
2- radový 

skorá a zdravá od., 2. najúrodnejší 2-radový jačmeň kŕmna 390,- 

Pšenica ozimná    

AIRBUS 
osinatá 

veľmi skorá, excelentný zdravotný stav, nepoliehavá  E+ 395,- 

ANNIE 
osinatá 

poloneskorá, špičková kvalita i úroda, odporúčaná SDO E+ 390,- 

GENIUS 
stabilita úrody, plasticita odrody, vysoká tolerancia 

sucha, najpestovanejšia na SR 
E+ 390,- 

JAFET 
osinatá 

stabilita úrody, vysoká HTZ E 390,- 

JOSEF 
osinatá 

vysoká a stabilná úroda i technolog. kvalita E+ 390,- 

CAPO 
osinatá 

vysoká a stabilná úroda i technolog. kvalita E+ 390,- 

MIRASTAR 
osinatá 

skorá, nepoliehavá, plastická odroda E+ 390,- 

LG MAGIRUS stredne skorá, najvýnosnejšie E-čko, výborný zdrav. stav E 390,- 

EVINA 
stredne skorá, dlhodobo stabilná kvalita oceňovaná 

mlynármi 
E 390,- 

RGT NOUCAMP poloskorá odroda, nepoliehavá E 390,- 

ATHLON skorá odroda, excelentný zdrav. stav, suchovzdorná E 390,- 
VIKI mimoriadna kombinácia kvality a zdrav. stavu E 390,- 

BUTTERFLY poloskorá odroda, výborný zdrav. stav, dcéra ,,Bohémie´´ E 390,- 

PONTICUS  stabilné potravinárske parametre, nízke náklady E 390,- 
TURANDOT poloneskorá, vysoká úroda, veľmi dobrý zdrav. stav A 390,- 

BOHEMIA dlhodobo najpestovanejšia v ČR, stabilná úroda i kvalita A 390,- 

PENELOPE spoľahlivá a stabilná A 390,- 

DAGMAR najvýnosnejšia, najpestovanejšia skorá odr. A-kv. v ČR, 
žiadaná mlynármi 

A 390,- 

RGT REBELL poloneskorá, špecialista po obilnine, nepoliehavá  A 390,- 
RGT REFORM poloneskorá plastická odroda, ktorá nesklame A 390,- 

JINDRA veľmi skorá a odolná voči porastaniu A 390,- 
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osinatá 
ELLY skorá odroda, vysokým výnos, zdrav. stav i kvalita A 390,- 

VIRIATO 
osinatá 

skorá, nepoliehavá, vysoká úroda a stabilita A 390,- 

ELAN poloneskorá/ neskorá, excelentná úroda, nepoliehavá A 390,- 

AVENUE najskoršia od., vysoká a stabilná úroda, nepoliehavá B 390,- 

ALTIGO 
osinatá 

veľmi skorá, veľmi vysoká a stabilná úroda, nepoliehavá 
B 
 

390,- 

RGT SACRAMENTO 
osinatá 

poloskorá odroda, mimoriadne úrodná, nepoliehavá B/C 390,- 

LEAR 
poloneskorá, dlhodobo výnosná, zdravá odroda, vhodná 

aj na výrobu oblátkov a sladu 
C 390,- 

GRIZZLY poloneskorá, veľmi vysoká úroda C 390,- 

SHERIFF vysoko výnosná a zdravá, poloneskorá, nepoliehavá C 390,- 

FRISKY poloneskorá, rekordne vysoký výnos, nepoliehavá  C 390,- 

LG MOCCA najvýnosnejšia kŕmna od., excelentný zdravotný stav, 
vhodná i na oblátky 

C 390,- 

LORIEN  
osinatá 

poloneskorá, vyšší vzrast a pevné steblo, nepoliehavá B 390,- 

Tritikale ozimné    

KINERIT stredne skorá, nadpriemerná odolnosť voči chorobám pšeničný typ 390,- 

Raž ozimná    

HERAKLES  
syntetická populácia 

poloneskorá od., nízke náklady a stabilná úroda  415,- 

Hrach ozimný    

ENDURO 
žltosemenný 

úponkový, vhodný pre výkrm, veľmi vysoká úroda, 
ideálna predplodina pre obilniny, vhodná i pre jarný výsev 

 495,- 

BALLTRAP 
žltosemenný 

poloskorá od., stabilný výnos, vhodná i pre jarný výsev  500,- 

 

Ceny certifikovaných osív sú uvádzané bez DPH vrátane nadštandardného morenia u pšenice a tritikale 

(DIFEND + LAMARDOR), u jačmeňa (RAXIL STAR), balenia a dopravy ku konečnému odberateľovi. 

      

 

Zabezpečujeme aj prídavné morenie biologicky aktívnymi látkami typu ALBIT, PLONTAR, FERTIGRAIN 

Start a látkami typu BACTOMIX UN, ktoré zabezpečujú fixáciu vzdušného dusíka do pôdy, kde účtujeme iba 

cenu prípravku.      

Doplnkové/ iné morenie je možné dohodnúť individuálne podľa požiadaviek odberateľa. 

 

Ostatné druhy osív na základe individuálnych požiadaviek zabezpečujeme od našich zmluvných partnerov.  

Ponúkame tiež semená medziplodín, tráv i trávnych miešaniek  na hospodárske, technické aj okrasné 

využitie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejšie charakteristiky ponúkaných odrôd, výsledky testov skúšania ÚKSÚP/ ÚKZÚZ a ďalšie informácie 

získate na našej webovej stránke. Tešíme sa na našu spoluprácu. 
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