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Druh/ odroda Popis a prednosti odrody Kvalita Cena €/ t 

Pšenica jarná    

GRANNY 
osinatá 

stredne skorá odroda, presievkový charakter, odolnosť voči 

prerastaniu zrna v klase 
A vypredaná 

HYSTRIX 
osinatá 

vysoká objemová hmotnosť a HTZ, stabilné číslo poklesu A vypredaná 

Jačmeň jarný 
2- radový 

   

OVERTURE  
 

stredne neskorá odroda, stále rastúci dopyt sladovní 
a pivovarov, najpestovanejšia odroda v SR, gén mlo (rezistencia 

voči Múčnatke tr.) 

výberová 
sladovnícka 

 

ODYSSEY 
 

Zelená listina sp. Heineken SR, veľmi vysoký extrakt v sušine 
sladu a podiel predného zrna, nižšie dusíkaté l., gén mlo 

(rezistencia voči Múčnatke tr.) 

výberová 
sladovnícka 

 

LAUDIS 550 
 

poloskorá odroda, najvýnosnejšia odroda, vysoko žiadaná sp. 
Plzeňský Prazdroj SR a i., gén mlo (veľmi vysoká rezistencia voči 

Múčnatke tr.) 
sladovnícka  

TANGO  
 

vysoký výnos zrna aj predného zrna, preferovaná sladovňami, 
odolná voči poliehaniu, gén mlo (rezistencia voči Múčnatke tr.) 

výberová 
sladovnícka- 

USK 9 b. 
 

MALZ 
 

poloneskorá odroda, dlhodobo žiadaná sladovňami  v SR a ČR, 
vysoký podiel predného zrna a extraktu v sušine, výborná 

odolnosť voči fuzariózam v klase a hnedej škvrnitosti 

výberová 
sladovnícka 

 

KANGOO 
 

poloneskorá odroda, dlhodobo žiadaná sladovňami, Zelená 
listina sp. Heineken SR, odolnosť voči list. škvrnitostiam a hrdzi 

jačmennej 

výberová 
sladovnícka 

 

LG TOSCA 
stredne skorá odroda, najvyšší extrakt a výnos, gén mlo 

(rezistencia voči Múčnatke tr.), výborný zdrav. stav, odolnosť 
voči poliehaniu 

výberová 
sladovnícka 

USK 8,5 b. 
 

Ovos siaty    

VALENTÍN plevnatý, veľmi skorá odroda, vysoký výnos   

SELDON 
plevnatý, stredne skorá odroda, vysoký výnos zrna i slamy, 

plastická odroda 
  

HARNAS plevnatý ovos   

VENDELÍN plevnatý ovos   

Lupina úzkolistá    
BOREGINE skorá odroda, bielo kvitnúca, odolná voči antraknóze   

KURANT skorá odroda, modro kvitnúca, vhodná aj na neskorý výsev   

Hrach siaty    

ESO 
žltosemenná odroda typu semi-leafless, stredne skorá, stabilne 

vysoký výnos, spoľahlivá a osvedčená odroda  
  

IMPULS 
zelenosemenná odroda typu semi-leafless, stredne skorá, 

vysoký výnos, veľmi dobrá farebná vyrovnanosť semien  
  

BALLTRAP 
Hrach s. ozimný 

žltosemenná poloskorá odroda typu semi-leafless   
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Peluška jarná    

ARVIKA 
neskorá plastická listová odroda, najrozšírenejšia v EÚ, nízka 

HTZ, vhodná na zelené krmivo, senáž i zelené hnojenie 
  

MILWA veľmi skorá odroda, úponková, ružovo kvitnúca   

Lucerna siata    

GEA 
vytrvalá, odolná voči chladu a vymŕzaniu, vysoký výnos kvalitnej 

hmoty, aj inkrustovaná 
  

Ďatelina lúčna    

SIGORD 
tetra-ploidná , stredne skorá, produkcia zelenej hmoty a sena, 

ďatelino-trávne miešanky 
kŕmna  

MAGURA 
stredne skorá, tetra-ploidná, produkcia zelenej hmoty a sena, 

ďatelino-trávne miešanky 
kŕmna  

Horčica biela    

ANDROMEDA 
stredne skorá, pestovanie na semeno i zelené hnojenie, 

nepoliehavá, vysoký výnos, antinematódna 
  

Ľan siaty ol.    

LIBRA 
vysoký výnos, najvyšší obsah oleja a omega-3 MK, vynikajúca na 

kŕmne účely, vhodná i na potravinárske využitie, dlhodobo 
obľúbená v SR i ČR 

  

Facélia vrátičolistá    

BORATUS medonosná rastlina, antinematódna, pôdu ozdravujúca   
 

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

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

      

 

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

Start, GALLEKO 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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