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jačmeň siaty jarný
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Overture

odroda s najväčším nárastom podielu  
na trhu na Slovensku a v ČR

významný nárast dopytu sladovní a pivova-
rov tiež pre rok 2019

preferovaná sladovnícka odroda

• druhá najpestovanejšia odroda na Slo-
vensku a tretia najpestovanejšia v ČR 

• výberová sladovnícka kvalita je charak-
terizovaná najvyšším obsahom extraktu 
a vysokou enzymatickou aktivitou 

• vysoký podiel predného zrna  
– čo zoberiete, to predáte

Exportná odroda s veľkým podielom vývozu do ČR, Poľska a do Maďarska

Overture - odroda s perspektívou

Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín Zdroj: ÚKZÚZ, Výročné správy semenárskej kontroly ČR

Preferovaná sladovňami a pivovarmi:

3

3

3

Špičkový na poli a aj v sladovni

Novinka
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Overture

Overture – odroda s istotou odbytu

Kvalita v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP v rokoch 2012-2014

Pozn.: NL – obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 oC, K – Kolbachovo číslo, DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnu-
teľný stupeň prekvasenia, F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov

Sladovnícka kvalita
• výberová sladovnícka kvalita
 - odroda s najvyšším extraktom v sušine sladu - 83,9 % 
 - odroda s vysokým stupňom prekvasenia – 82,7 %

• zaradená na zelenej listine v spoločnosti Heineken,  
 tzn. že je doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov  
 so špecifikáciou A 

• vysoký podiel predného zrna 

Overture - jačmeň s produktívnym klasom

Novinka
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Overture

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia: ČR, SR, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, 
Veľká Británia, Ukrajina, Rusko, Kazachstan, Lotyšsko, 
Estónsko, Bielorusko, Argentína
V registračnom konaní: Srbsko

Overture pred zberom

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Hodnotenie : 9 – najlepší,1 – najhorší

Overture – odroda s vynikajúcim zdravotným stavom

Overture v sladovni

Overture na pokusnej parcelke v Hrubčiciach

Novinka
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Zdroj: ÚKZÚZ, Predbežné výsledky skúšok užitkovej hodnoty 2018
Pozn. Relatívne hodnoty výnosu v % sa vzťahujú na priemer štandardných 
odrôd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina, KWS Amadora

Tango - odroda s nadpriemerným výnosom 
i v suchom roku 2018

Perspektívna odroda s kombináciou vysokého výnosu a najlepšej kvality 
odroda s výberovou sladovníckou kvalitou 
– USK 9 bodov – najvyššie možné bodové 
ohodnotenie

vysoký výnos zrna v štátnych odrodových 
skúškach ÚKSÚP 2013-2015

vysoký výnos zrna i predného zrna  
v skúškach pre doporučovanie odrôd 
ÚKZÚZ 2014-2017

vysoké výnosy na prevádzkových plochách 
v suchom roku 2018

veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu

Kvalita v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP  
v rokoch 2013-2015

Pozn.: NL - obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 oC, K – Kolbachovo číslo,  DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, 
F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov

3

3

3

3

3

• v prevádzkovom skúšaní spoločnosťami: 

 • Heineken Slovensko Sladovne
 • Lycos – Trnavské sladovne 
 • Sladovňa Michalovce

Tango - detail klasu

Tango Novinka
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Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou

• komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USK 9 bodov -  
 - najvyššie možné bodové ohodnotenie   

• vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých 
 látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia, optimálna úroveň  
 proteolytického, amylolytického a cytolytického rozlúšte- 
 nia, nízky obsah betaglukánov

Tango Novinka

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrácia: ČR, SR, Ukrajina
V registračnom konaní: Rusko

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Hodnotenie : 9 – najlepší, 1 – najhorší

Tango – veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu 

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Tango - výberová sladovnícka kvalita

Tango na množiteľskej ploche
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preferovaná sladovnícka odroda

Sladovnícka kvalita
• výberová sladovnícka kvalita
 - veľmi vysoký extrakt v sušine sladu - 83,1 %  

• je zaradená na zelenej listine v spoločnosti Heineken pre 
 regióny strednej a východnej Európy a Veľká Británia, tzn.  
 že je doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov so  
 špecifikáciou A

• vysoký podiel predného zrna

Výnos zrna
• veľmi vysoký výnos zrna vo všetkých výrobných oblastiach 
 v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP v rokoch 2012- 
 -2014

• vďaka jej výsledkom bola zaradená do súboru kontrolných  
 odrôd ÚKSÚP

• veľmi vysoký výnos zrna aj predného zrna vo všetkých 
 výrobných oblastiach a v obidvoch systémoch pestovania 
 v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ 2014-2017

• najvýnosnejšia sladovnícka odroda v pokusoch na Výskum- 
 nom ústave rastlinnej výroby, Pokusnej stanici v Hněvčevsi 
  – v suchom roku 2018 dosiahla maximálny výnos 7,74 t/ha

• veľké zrno - HTZ 51 g

odroda s výberovou sladovníckou kvalitou

preferovaná a žiadaná spoločnosťou 
Heineken Slovensko Sladovne 

je zaradená na zelenej listine v spoločnosti 
Heineken pre regióny strednej a východnej 
Európy a Veľká Británia

je v prevádzkovom skúšaní spoločnosťou 
Sladovňa Michalovce

veľmi vysoký výnos zrna v štátnych odro-
dových skúškach ÚKSÚP a v skúškach pre 
doporučovanie odrôd ÚKZÚZ 

patrí do TOP 5 najpestovanejších odrôd

vysoký podiel predného zrna

Novinka

Odyssey – rastúci dopyt 
po certifikovanom osive v ČR i SR

Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín

Odyssey

3

3

	
3

3

3

3

3

Kvalita v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP v rokoch 2012-2014

Pozn.: NL - obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 oC, K – Kolbachovo číslo,  DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, 
F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov

Odyssey - úroda poteší pestovateľov aj sladárov
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Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Hodnotenie : 9 – najlepší, 1 – najhorší

Odyssey – vysoká odolnosť proti fuzariózam 
v klase

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia: ČR, SR, Veľká Británia, Francúzsko, Ukrajina, 
Rusko, Kazachstan, Holandsko, 
V registračnom konaní: Bielorusko, Švédsko

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Odyssey na dni poľa

Odyssey - množiteľský porast

Odyssey Novinka
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Laudis 550 - odroda s rastúcim dopytom spracovateľov

Laudis 550

odroda s  rastúcim dopytom 
spracovateľov a nárastom výroby osív  
v ČR a SR

Odroda preferovaná 
sladovňami a pivovarmi:

• Plzeňský Prazdroj Slovensko
• Heineken Slovensko Sladovne
• Lycos – Trnavské sladovne
• Sladovny SOUFFLET ČR
• Plzeňský Prazdroj 
• Moravamalt
• Sladovna Bernard
• Českomoravské sladovny  
 Zábřeh na Moravě
• Družina spol. s r. o. sladovna Tábor
• nakupujú ďalšie sladovne a pivovary 
 v ČR a SR

Exportná odroda do okolitých štátov 
(ČR, Nemecko, Poľsko, Rakúsko)

Laudis 550 – rastúci dopyt v Plzeňskom Prazdroji 

druhá najpestovanejšia odroda v ČR v roku 
2018 s podielom množiteľských plôch 11,36 %

česká odroda vyšľachtená na šľachtiteľskej 
stanici Plant Select v Hrubčiciach

zaradená na zelenej listine spoločnosti 
Heineken pre región stredná a východná 
Európa

3

3

3
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Laudis 550 – odroda s rastúcou obľubou

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Hodnotenie : 9 – najlepší, 1 – najhorší

Laudis 550 – odolný proti múčnatke  trávovej 
a fuzariózam v klase

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Šľachtitelská stanica Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrácia: ČR, SR, Ukrajina

Laudis 550 - špičková sladovnícka odroda

Pokusné parcely v Hrubčiciach

Laudis 550

Sladovnícka kvalita
• výberová sladovnícka kvalita 

• zaradená na zelenej listine spoločnosti Heineken pre región  
 stredná a východná Európa, tzn. že je doporučená na výro-  
 bu najkvalitnejších sladov so špecifikáciou A 

• nadpriemerný obsah extraktu pri optimálnom obsahu
 dusíkatých látok
 
• vysoký podiel predného zrna

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Zdroj: ÚKZÚZ, Výročné správy semenárskej kontroly ČR
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Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou 

• je zaradená na zelenej listine v spoločnosti Heineken,
 tzn. že je doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov 
 so špecifikáciou A 

• odroda s výnimočnou sladovníckou kvalitou, vďaka 
 ktorej je vhodná na výrobu Českého piva a tiež na výrobu 
 štandardných druhov pív

• vysoký extrakt v sušine sladu a optimálny obsah dusíkatých
 látok aj v nepriaznivých ročníkoch 

• veľmi vysoký podiel predného zrna

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (nemá gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

• je nosná odroda v spoločnosti Heineken 
Slovensko Sladovne – 14 % z celkového 
nákupu, 3. najnakupovanejšia odroda

• je nosná odroda v spoločnosti Plzeňský 
Prazdroj Slovensko – 28 % z celkového 
nákupu, 3. najnakupovanejšia odroda

• je preferovaná odroda v spoločnosti 
Plzeňský Prazdroj 

• je preferovaná odroda v spoločnosti 
Sladovny SOUFFLET ČR

• vykupujú ju tiež všetky ostatné sladovne 
a pivovary v SR a ČR, napríklad:  
Sladovňa Michalovce, Lycos – Trnavské 
sladovne, Moravamalt, Sladovna 
Bernard, Družina s.r.o. sladovna Tábor  
a ďalšie

• exportná komodita: ČR, Nemecko, 
Poľsko, Rakúsko, Maďarsko – trvalý 
dopyt zahraničných sladovní vďaka 
vynikajúcej a preverenej sladovníckej 
kvalite tejto odrody

Malz

Zdroj: ÚKSÚP, Ročenka jarín 2018 

Malz – tretia najpestovanejšia odroda  
na Slovensku v roku 2018

sladovnícka odroda s istotou odbytu, 
stále žiadaná pre svoju unikátnu kvalitu

dlhodobo patrí medzi najžiadanejšie  
sladovnícke odrody v SR a ČR 

tretia najpestovanejšia odroda  
na Slovensku v roku 2018

tretia najpestovanejšia odroda  
na České pivo v ČR v roku 2018

vhodná aj do suchších podmienok

3

3

3

3

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Šľachtitelská stanica Plant Select, Hrubčice,  
Česká republika
Registrácia: ČR, SR, Maďarsko, Ukrajina
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Kangoo – dlhodobo najpestovanejšia odroda  
na Slovensku

Kangoo – nosná odroda pre Plzeňský Prazdroj 
Slovensko

Kangoo – odroda s najvyšším podielom v Heineken 
Slovensko Sladovne

Najžiadanejšia sladovnícka odroda
od roku 2013 najpestovanejšia odroda  
na Slovensku s podielom množiteľských 
plôch 36 % v roku 2018

odroda s výberovou sladovníckou kvalitou

je zaradená na zelenej listine v spoločnosti 
Heineken

Kangoo

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, SR, Litva, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, 
Rusko, Moldavsko

3

3

3

Preferovaná a nosná odroda 
v spoločnostiach:

• Heineken Slovensko Sladovne
• Lycos – Trnavské sladovne
• Plzeňský Prazdroj Slovensko
• Sladovňa a.s., Michalovce
• Osivo a.s. Levická sladovňa

Žiadaná exportná komodita do susedných 
štátov (Poľsko, Rakúsko, Nemecko)

Sladovnícka kvalita
• odroda s výberovou sladovníckou kvalitou 
• je zaradená na zelenej listine v spoločnosti Heineken,
 tzn. že je doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov
  so špecifikáciou A 
• veľmi vysoký podiel predného zrna

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (nemá gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín
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NovinkaLG Lodestar

Kvalita v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2016-2017

Pozn.: NL - obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 oC, K – Kolbachovo číslo,  DM – diastatická mohutnosť, 
DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia: SR 2018 
V registračnom konaní: Veľká Británia

Zdroj: ÚKSÚP, Výsledky štátnych odrodových skúšok, priemer 2016-2017. 
Pozn.: Relatívne hodnoty výnosu v % sa vzťahujú na priemer kontrolných odrôd 
Calcule, Laudis 550, Signora, Slaven

LG Lodestar - odroda s veľmi vysokým výnosom zrna 
v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2016-2017

Prvá registrovaná lox-less odroda v strednej Európe 

Sladovnícka kvalita 
• výberová sladovnícka kvalita
 - veľmi vysoký extrakt v sušine sladu - 82,8 %
 - vysoký stupeň prekvasenia – 83,0 %

• vysoký podiel predného zrna 

registrácia 2018 na Slovensku  
už po druhom roku skúšok

lox - less odroda = nízka aktivita enzýmu, 
ktorý spôsobuje starnutie piva

v prevádzkovom skúšaní v spolupráci  
s pivovarmi a Výskumným ústavom  
pivovarníckym a sladovníckym

veľmi vysoký a stabilný výnos zrna v štátnych 
odrodových skúškach ÚKSÚP 2016-2017

Zdroj: ÚKSÚP, Výsledky štátnych odrodových skúšok, priemer 2016-2017
Hodnotenie : 9 – najlepší, 1 – najhorší

LG Lodestar – zdravá odroda, odolná proti poliehaniu 

3

3

3

3

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (gén mlo) 

Agronomické vlastnosti
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NovinkaOvation

novo registrovaná odroda v roku 2018

najvýnosnejšia odroda v štátnych  
odrodových skúškach ÚKSÚP 2015-2017 

najvýnosnejšia odroda v registračných  
skúškach ÚKZÚZ 2014-2016

najvýnosnejšia odroda v RVO  
v skúškach pre doporučovanie odrôd 
ÚKZÚZ v obidvoch variantoch pestovania  
2014-2017

najvýnosnejšia odroda vo všetkých  
variantoch ošetrenia v odrodovom pokuse  
na pokusnej stanici VÚRV v Hněvčevsi 
v roku 2018 – 7,92 t/ha 

veľké zrno s vysokou HTZ 50 g

Zdroj: ÚKSÚP, Výsledky štátnych odrodových skúšok, priemer 2015-2017
Hodnotenie : 9 – najlepší, 1 – najhorší

Ovation – odroda s veľmi dobrou odolnosťou 
proti rynchospóriovej škvrnitosti 

Zdroj: ÚKSÚP, Výsledky štátnych odrodových skúšok, priemer 2015-2017
Pozn.: Relatívne hodnoty výnosu v % sa vzťahujú na priemer kontrolných odrôd 
Calcule, Laudis 550, Signora, Slaven

3

3

3

3

3

3

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Výnos:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia: SR 2018,  ČR 2017, Veľká Británia, 
Ukrajina, Poľsko
V registračnom konaní: Rusko, Estónsko, Nórsko, Švédsko

Ovation - najvýnosnejšia odroda 
v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

Ovation - odroda s veľmi vysokým výnosom
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Azit

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky skúšok užitkovej hodnoty, SDO 2016, režim ekologic-
kého poľnohospodárstva. Hodnotenie : 9 – najlepší, 1 – najhorší

Azit – vynikajúci zdravotný stav v režime 
ekologického poľnohospodárstva 

spoľahlivá nesladovnícka odroda

Azit – najvýnosnejšia odroda v pokusoch ÚKZÚZ 
v režime ekologického poľnohospodárstva

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd pre ekologické poľnohospodárstvo 2018
Pozn.: Výnos v % sa vzťahuje na priemer všetkých odrôd v pokuse

najvýnosnejšia odroda v skúškach  
pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ v režime 
ekologického poľnohospodárstva

kombinácia vysokého výnosu a výborného 
zdravotného stavu

druhá najpestovanejšia kŕmna odroda 
v ČR v roku 2018

veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu

vhodná na pestovanie vo všetkých  
výrobných oblastiach a tiež v horších  
podmienkach pestovania

najväčšia pokryvnosť vlajkového listu =  
 = vynikajúca asimilácia

Výnos zrna
• stabilne vysoký výnos zrna a výnos predného zrna 
 vo všetkých výrobných oblastiach a ročníkoch 
 v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ
• najvýnosnejšia odroda v skúškach pre doporučovanie
 odrôd ÚKZÚZ v režime ekologického poľnohospodárstva -
 svojim výnosom významne prevyšovala ostatné skúšané 
 odrody v trojročnom priemere 2015–2017 
 aj v jednotlivých rokoch 
• vysoký podiel predného zrna nad sitom 2,5 mm 
• veľké zrno - HTZ 50 g

3

3

3

3

3

3

Azit - zdravá odroda

Výnos v ekologickom režime:

Odnožovanie:

Dľžka rastlín:

HTZ:

Odolnosť proti múčnatke (nemá gén mlo) 

Agronomické vlastnosti

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Šľachtitelská stanica Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrácia: ČR, SR 
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Obecné zásady Fungicídna ochrana:
pokiaľ odroda nemá gén mlo, doporučujeme zamerať prvé 
fungicídne ošetrenie proti múčnatke trávovej a vykonať ho vo 
fáze 25–32. Pokiaľ odroda má gén mlo, ošetrenie proti múčnat-
ke trávovej nie je potrebné. Prvé fungicídne ošetrenie potom 
možno posunúť do prvej polovici stĺpkovania, tj. do fázy 32-39, 
so zameraním na listové škvrnitosti. Druhé ošetrenie doporu-
čujeme v dobe klasenia, tj. vo fáze 51-59, zameriame ho na 
ochranu klasu. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú po namorení 
osiva prípravkom Systiva. V tomto prípade odpadá potreba oše-
trenia počas odnožovnia a stačí se zamerať na ošetrenie počas 
stĺpkovania, prípadne klasenia. Je však nutné sledovať infekčný 
tlak chorôb a stav porastu a fungicídne ošetrenie správne na-
časovať.

Ošetrenie morforegulátormi rastu:
je možné použiť niekoľko variantov, a to ošetrenie prípravkami 
na báze CCC pre podporu odnožovania, prípadne prípravkami 
s účinnou látkou trinexapac-ethyl na spevnenie stebla. Pre hlav-
né ošetrenie je možné použiť v stĺpkovaní prípravky s etepho-
nom na skrátenie posledného internódia, ktoré je u jačmeňa 
jarného najdlhšie. Vždy je však treba prihliadnuť na miest-
ne podmienky, použité prípravky, vývoj počasia, stav porastu  
a vlastnosti pestovanej odrody. Regulačné zásahy je dôležité 
vždy správne načasovať.

Pestovanie jačmeňa jarného

Deň poľa v Nýrovciach

Výsevok:
pre optimálnu hustotu porastu doporučujeme 
nasledovné výsevky : 
   KVO a OVO  3,5 – 4 MKS/ha
   RVO  3,5 MKS/ha
   ZVO 4 – 4,5 MKS/ha
zohľadniť predplodinu a termín sejby – po obilnine, alebo pri 
neskorej sejbe zvýšiť výsevok o 0,5 MKS/ha.

Použitie certifikovaného osiva:
z dôvodu zaistenia vysokej biologickej hodnoty, kvalitného na-
morenia a u sladovníckeho jačmeňa následného preukázania 
odrodovej pravosti pri predaji.

Použitie fosforečných, draselných 
a horečnatých hnojív:
najlepšie v jeseni, dávku stanovíme na základe predpokladané-
ho výnosu a obsahu prístupných živín v pôde.

Hnojenie dusíkom: 
dávku volíme na základe obsahu Nmin v pôde, stanoveného 
podľa rozborov pôdy. Tie je možné doplniť rozbormi rastlín pre 
zisťovanie skutočného výživného stavu porastu. Ďalej prihlia-
dame na výrobné oblasti a predplodiny.  Je vhodné kombinovať 
koreňovú a listovú výživu, zvlášť v suchších rokoch. Dávku, for-
mu a termín aplikácie doporučujeme konzultovať s odborníkmi 
na výživu rastlín. Správne stanovenie dávky dusíka ovplyvňu-
je rozhodujúcim spôsobom výsledný obsah dusíkatých látok  
v zrne.
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TRITIKALE JARNé
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Nová, veľmi výnosná odroda
vysoký výnos zrna v registračných skúškach 
ÚKZÚZ

odroda vhodná na krmovinárske účely,  
na zrno, alebo na zelenú hmotu

vhodná tiež na výrobu bioplynu

výborný zdravotný stav

veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu

Puzon

Zdroj: ÚKZÚZ, Prehľad odrôd 2018, štvorročný priemer 2014-2017
Pozn.: Hodnotenie : 9 – najlepšie, 1 – najhoršie 

Puzon – zdravá nepoliehavá odroda

Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Prehľady odrôd, štvorročné priemery 2012-2015, 2013-2016, 
2014-2017.
Pozn.: Výnos zrna v % sa vzťahuje na priemer pokusu

Puzon – stabilne vysoký výnos zrna  
v skúškach ÚKZÚZ

Puzon – vysoký výnos zrna na pokusnej stanici 
v Humpolci v rokoch 2015-2018

Zdroj: Výsledky na pokusnej stanici VÚRV v Humpolci v rokoch 2015 -2018

Výnos zrna:

Výnos zelenej hmoty:

Dĺžka rastlín:

Odolnosť proti poliehaniu:

Odolnosť proti:  

  braničnatkám

  hrdzi pšenicovej

  fuzariózám 

  múčnatke

Agronomické vlastnosti

HTZ:

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o., 
Poľsko 
Registrácia: ČR, Poľsko, Litva

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

3

3

3

3

3
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dlhodobo najobľúbenejšia
dlhodobo obľúbená odroda v SR s podielom 
množiteľských plôch 24,27 % v roku 2018

odroda je vhodná na výkrm hospodárskych zvierat 

ideálna na silážovanie a výrobu bioplynu

vysoký výnos zrna aj zelenej hmoty

pevné, silné steblo, odolné proti poliehaniu

Somtri

Obecné zásady pestovania tritikale
Rajonizácia:
odrody sú vhodné do všetkých výrobných oblastí.

Termín sejby:
včasný termín sejby pre dobré odnoženie a čo najdlhšiu vegetačnú 
dobu.

Výsevok: 
   RVO 4,0 MKS/ha
       KVO, OVO, ZVO 4,5 MKS/ha

Hnojenie dusíkom:
voliť na základe výrobnej oblasti, predplodiny, obsahu Nmin 
v pôde, a smeru pestovania. 
dávka sa pohybuje v rozmedzí od   80 – 120 kg N/ha
aplikácia pred sejbou, alebo po zasiatí 50 – 70 kg N/ha
produkčné hnojenie – rastová fáza 30 – 32 30 – 50 kg N/ha 

Ošetrenie morforegulátormi rastu: 
u Somtri nie je potrebné vzhľadolm na veľmi vysokú odolnosť 
odrody proti poliehaniu, u Puzonu je doporučené.
Ochrana proti chorobám a škodcom: 
opatrenia voliť podľa lokality a infekčného tlaku chorôb a škod-
cov, doporučuje sa  jedno ošetrenie počas vegetácie, zamerané 
na ochranu proti múčnatke trávovej. 

Somtri - vysoký výnos zelenej hmoty

Somtri – výnosová istota

Zdroj: Výsledky na pokusnej stanici VÚRV v Humpolci v rokoch 2015 -2018

3

3

3

3

3

Výnos zrna a zelenej hmoty
• stabilne vysoký výnos v pokusoch na pokusnej stanici 
  VÚRV v  Humpolci 
• vysoký výnos zelenej hmoty
• veľké zrno s veľmi vysokou HTZ 

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: SZ Schweiger, Nemecko 
Registrácia: Nemecko

Výnos zrna:

Výnos zelenej hmoty:

Dĺžka rastlín:

Odolnosť proti poliehaniu:

Odolnosť proti:  

  braničnatkám

  hrdzi pšenicovej

  fuzariózám 

  múčnatke

Agronomické vlastnosti

HTZ:

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á
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hrach siaty
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LG Aspen   Novinka

LG Aspen - vysoký výnos zelenej hmoty

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Belgium N.V., Belgicko
Registrácia: ČR 2018, Francúzsko, Litva
V registračnom konaní: Rusko, Ukrajina, Srbsko, Fínsko

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky skúšok úžitkovej hodnoty, priemer 2015-2017
Pozn.: Výnos semena je uvedený v % na priemer kontrolných odrôd Audit, Eso, 
Salamanca, Impuls

LG Aspen – najvýnosnejšia
v registračných skúškach ÚKZÚZ

najvýnosnejšia v registračných 
skúškach, nová odroda do zmesí

Kvalita semena
• žltosemenná odroda s okrúhlym semenom
• vysoká farebná vyrovnanosť semien 
• nízka aktivita trypsín-inhibítora 
• vysoký výnos dusíkatých látok

nová stredne skorá žltosemenná odroda

najvýnosnejšia odroda v registračných 
skúškach ÚKZÚZ 2015-2017 

odolná proti múčnatke hrachovej  
- iba dve odrody v sortimente odolné proti  
  múčnatke hrachovej (LG Aspen, Abarth)

veľmi dobrá až vysoká odolnosť proti 
ostatným chorobám hrachu

okrúhle semeno s vysokou farebnou  
vyrovnanosťou

odroda s nízkou aktivitou trypsín inhibítora

vysoká odroda veľmi vhodná  
do strukovinovo-obilných zmesí,  
s vysokým výnosom zelenej hmoty

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky skúšok úžitkovej hodnoty, priemer 2015-2017
Pozn.: Hodnotenie vlastností 9-1: 9 najlepšie, 1 najhoršie

LG Aspen – odolný proti múčnatke hrachovej

Výnos semena:

Výnos zelenej hmoty:

Dĺžka rastlín:

Odolnosť proti poliehaniu:

Odolnosť proti múčnatke hrachovej:

Agronomické vlastnosti

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

3

3

3

3

3

3

3
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3

3

3

3

3

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky skúšok úžitkovej hodnoty, priemer 2015-2017

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky skúšok úžitkovej hodnoty, priemer 2015-2017. Pozn.: Výnos 
semena je uvedený v % na priemer kontrolných odrôd Audit, Eso, Salamanca, Impuls

Kingfisher – najvýnosnejšia zelenosemenná odroda

najvýnosnejšia zelenosemenná novinka

Kvalita semena
• zelenosemenná odroda 
• vysoká farebná vyrovnanosť semien 
• najnižšia aktivita trypsín-inhibítora v sortimente
 odrôd hrachu
• optimálna HTZ 254 g

najvýnosnejšia zelenosemenná odroda  
v registračných skúškach ÚKZÚZ 2015-2017 

veľmi vysoká odolnosť proti poliehaniu  
počas vegetácie a tiež pred zberom

veľmi dobrá až vysoká odolnosť  
proti chorobám hrachu

vysoká farebná vyrovnanosť semien

odroda s najnižšou aktivitou trypsín  
inhibítora v sortimente hrachu

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky skúšok úžitkovej hodnoty, priemer 2015-2017
Pozn.: Hodnotenie vlastností 9-1: 9 najlepšie, 1 najhoršie

Kingfisher – veľmi vysoká odolnosť proti poliehaniu

Kingfisher Novinka

Kvalita semena v registračných skúškach ÚKZÚZ v rokoch 2015–2017 

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Belgium N.V., Belgicko
Registrácia: ČR 2018, Veľká Británia
V registračnom konaní: Rusko, Ukrajina, Moldavsko

Výnos semena:

Dĺžka rastlín:

Agronomické vlastnosti

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á

Odolnosť proti virózam:

Odolnosť proti poliehaniu:
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stredne skorá žltosemenná odroda

najvyššia odolnosť proti poliehaniu počas 
vegetácie a tiež pred zberom  
v registrovanom sortimente

vysoká odolnosť proti antraknóze

vysoká farebná vyrovnanosť semien

veľmi vysoký obsah dusíkatých látok  
v sušine semena 

Boxer na pokusnej parcelke

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017

Boxer – vysoký výnos semena v SDO

Najvyššia odolnosť proti poliehaniu 

Výnos semena
• vysoký výnos zrna v obidvoch oblastiach v skúškach SDO
• veľmi vysoký výnos dusíkatých látok na hektár
• stredne vysoká HTZ 

Kvalita semena
• žltosemenná odroda 
• vysoká farebná vyrovnanosť semien 
• veľmi vysoký obsah dusíkatých látok v semene 
• nízka aktivita trypsín-inhibítora 

Zdroj: ÚKZÚZ,Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Pozn.: Hodnotenie vlastností 9-1: 9 najlepše, 1 najhoršie

Boxer – odroda s najlepšou odolnosťou  
proti poliehaniu

Výnos semena:

Dĺžka rastlín:

Odolnosť proti poliehaniu:

Agronomické vlastnosti

Boxer  

3

3

3

3

3

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil:: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrácia: ČR, Ukrajina, Rusko

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á
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Zdroj: ÚKZÚZ, Výročné správy semenárskej kontroly ČR

Audit – dlhodobo najobľúbenejšia odroda hrachu v ČR

VYSOKÝ VÝNOS ZELENej HMOTY Kvalita semena
• žltosemenná odroda 
• vysoká farebná vyrovnanosť semien 
• najvyšší obsah dusíkatých látok v semene  
 v sortimente hrachu 
• nízka aktivita trypsín-inhibítora 
• optimálna HTS 259 g

stredne skorá žltosemenná odroda

nepoliehavá odroda s vysokými rastlinami

odroda s vysokým výnosom zelenej hmoty 
a dusíkatých látok, veľmi vhodná  
do strukovinovo-obilných zmesí

výborný zdravotný stav

vysoká odolnosť proti antraknóze

každoročný významný export osiva  
do zahraničia

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Pozn.: Hodnotenie vlastností 9-1: 9 najlepšie, 1 najhoršie

Audit – odolný proti plesni hrachovej 

Výnos semena:

Výnos zelenej hmoty:

Dĺžka rastlín:

Odolnosť proti poliehaniu:

Oddolnosť proti plesni hrachovej:

Agronomické vlastnosti

Audit

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017

Audit – výnosný v obidvoch oblastiach SDO

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrácia: ČR, Francúzsko, Poľsko, Litva, Ukrajina, Rusko
V registračnom konaní: Estónsko

3

3

3

3

3

3

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á
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okrúhly tvar semena

veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu  
počas vegetácie a pred zberom

odolná proti múčnatke hrachovej  
- iba dve odrody v sortimente odolné proti  
  múčnatke hrachovej (Abarth, LG Aspen)

veľmi dobrá odolnosť proti antraknóze

vysoká farebná vyrovnanosť semien

Abarth - odroda hrachu, ktorá kvitne ako prvá

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017

Abarth -  vysoký a stabilný výnos

Najskoršia žltosemenná odroda 

Kvalita semena
• žltosemenná odroda s okrúhlym tvarom semena
• vysoká farebná vyrovnanosť semien 
• nízka aktivita trypsín-inhibítora 
• stredne vysoká HTZ 257g 

Zdroj: ÚKZÚZ, Zoznam doporučených odrôd 2018, priemer 2014-2017
Pozn.: Hodnotenie vlastností 9-1: 9 najlepšie, 1 najhoršie

Abarth – odroda odolná proti múčnatke hrachovej

Abarth 

Výnos semena:

Dĺžka rastlín:

Odolnosť proti poliehaniu:

Agronomické vlastnosti

odolnosť proti múčnatke hrachovej :

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrácia: ČR, Nemecko, Kanada, Ukrajina, Moldavsko

3

3

3

3

3

Vysvetlivky: Nízky/a       nízky/a-stredný/a             stredný/á                  vysoký/á       
veľmi vysoký/á
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Obecné zásady
Rajonizácia a zaradenie v osevnom postupe: 
• najlepšie podmienky na pestovanie hrachu sú v repnej, 
obilninárskej a zemiakovej výrobnej oblasti

• pre správnu funkciu hľuzkotvorných baktérií, dobrú fixáciu  
dusíka a využitie živín sú najvhodnejšie stredne ťažké pôdy -  pH 6-7 

• hrach je možno využiť ako prerušovač obilného sledu, môže 
tiež slúžiť ako krycia plodina na lucernu. Vhodnejšie na pestovanie 
sú semi-leafless odrody, odolnejšie proti poliehaniu

Sejba: 
• predsejbovú prípravu zamerať na urovnanie pozemku  
a kvalitnú prípravu sejbového lôžka, minimalizovať počet zása-
hov pre maximálne šetrenie vlahy

• doporučený výsevok
 hrach na zrno  0,9 – 1,1 MKS na hektár
 LOS  0,4 – 0,5 MKS hrachu a 2,0 – 2,5 MKS obilniny na hektár
 hĺbka sejby 5 – 7 cm

Zapravenie fosforečných a draselných hnojív:
• najlepšie v jeseni, dávku stanoviť podľa bilancie zberom 
odčerpaných živín  

Hnojenie dusíkom:
• prínosom pestovania hrachu je čerpanie vzdušného dusíka 
a jeho fixácia v pôde prostredníctvom hľuzkotvorných baktérií 
• na podporenie počiatočného rastu možno použiť štartova-
ciu dávku dusíka, alebo inokuláciu osiva

Herbicídna ochrana: 
• porast hrachu je treba odburiniť vhodným herbicídom 
už v skorých rastových fázach

Ochrana proti škodcom: 
• po celú dobu vegetácie je nutné venovať zvýšenú pozornosť 
insekticídnej ochrane, zvlášť ochrane proti voškám hrachovým 
(redukcia výnosu) a zrnokazom (poškodenie kvality produkcie)

Zber: 
• pre zachovanie kvality semena zberať úrodu za vyššej vlh-
kosti (18-16 %), pri nižšej vlhkosti dochádza k poškodzovaniu 
semien a k stratám výdrolom

Pestovanie hrachu siatého
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Ľan siaty olejný
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najpestovanejšia odroda ľanu olejného 
v ČR – 34 % množiteľských plôch v roku 
2018

najvyšší obsah oleja v semene zo súboru 
registrovaných odrôd v ČR

najvyšší výnos oleja z hektára

vhodná na kŕmne účely, ale aj na potravi-
nárske spracovanie lisovaním za studena

vysoký obsah kyseliny alfa-linolenovej

odroda s najvyšším obsahom oleja Výnos semena v skúškach ÚKZÚZ 
v rokoch 2015-2017

• najvýnosnejšia odroda 
  výnos semena 105 % na priemer pokusu 
• odroda s najvyšším obsahom oleja 
   obsah tuku v sušine 46,3 % 
• odroda s najvyšším výnosom oleja
  výnos oleja 112 % na priemer pokusu
• hmotnosť tisíc semien 6,17 g  

Kvalita semena

• najvyšší obsah oleja v sušine semena zo súboru 
 registrovaných odrôd
• skladba mastných kyselín
  obsah kyseliny olejovej 16,3 %
  obsah kyseliny linolovej 16,7 %
  obsah kyseliny linolenovej 55,5 %
• vysoký obsah esenciálnej kyseliny alfa-linolenovej  
a nízký obsah kyseliny linolovej
• toto zloženie oleja je významné pre využitie v potravinárs-
kej výrobe na spracovanie semena lisovaním oleja za studena
• alfa-linolenová kyselina je nepostrádateľná pre život, je 
teda dôležitou zložkou vo výžive človeka, ale tiež dôležitou zlož-
kou vo výžive hospodárskych zvierat
• kyselina alfa-linolenová patrí do skupiny látok nazývaných 
omega-3 mastné kyseliny
• najvyššie Jódové číslo zo skúšaného sortimentu (vyjadruje 
obsah jódu viazaného na tuk, s vyšším Jódovým číslom súvisí 
vyšší obsah nenasýtených mastných kyselín)

Libra

Zdroj: ÚKZÚZ, Prehľady odrôd 2018, priemer 2015-2017
Pozn.: Relatívne hodnoty výnosu v % sa vzťahujú na priemer pokusu

Významné hospodárske vlastnosti v skúškach ÚKZÚZ 

Agronomické vlastnosti
• stredne skorá odroda 
• rastliny sú nízke 
• vysoká odolnosť proti poliehaniu 
• bledomodrá farba úplne vyvinutého kvetu 
• farba semena hnedá

Libra – stále obľúbenejšia odroda

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, Veľká Británia, Ukrajina, Kazachstan

3

3

3

3

3

Zdroj: ÚKZÚZ, Výročné správy semenárskej kontroly ČR
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dlhodobo obľúbená odroda ľanu olejného 
v ČR - 25 %  množiteľských plôch v roku 
2018

dlhodobo stabilný a vysoký výnos  
v skúškach ÚKZÚZ

typ Linola oil

vhodná aj na potravinárske využitie  
semena a oleja

stabilne veľmi vysoký výnos

Lola

Zdroj: ÚKZÚZ, Prehľady odrôd 2018, priemer 2015-2017
Pozn.: Relatívne hodnoty výnosu v % sa vzťahujú na priemer pokusu

Významne hospodárske vlastnosti v skúškach ÚKZÚZ 

Kvalita semena
• stredne vysoký obsah oleja v sušine semena 
• skladba mastných kyselín: 
  obsah kyseliny olejovej 15,1 %
  obsah kyseliny linolovej 70,8 %
  obsah kyseliny linolenovej 3,0 %
• vysoký obsah kyseliny linolovej a nízký obsah  
 kyseliny linolenovej 
• svojimi dietetickými vlastnosťami je odroda veľmi vhodná 
  na potravinárske využitie semena a oleja 

Výnos semena

• dlhodobo stabilný a vysoký výnos v skúškach ÚKZÚZ
 vysoký výnos semena 104 % v skúškach ÚKZÚZ v rokoch  
 2015-2017 na priemer pokusu 
• hmotnosť tisíc semien 5,69 g

Agronomické vlastnosti

• stredne skorá odroda 
• nízke rastliny 
• veľmi dobrý zdravotný stav
• vysoká odolnosť proti poliehaniu
• modrá farba úplne vyvinutého kvetu
• hnedá farba semena

Právne chránená odroda

Zástupca pre ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľachtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, SR 

3

3

3

3
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Obecné zásady

Pre kvalitný zber je dôležité správne nastavenie žacieho ústrojenstva - čo najnižší rez stonky

Rajonizácia a zaradenie v osevnom postupe: 
• vhodné sú piesočnatohlinité, hlinitopiesočnaté a hlinité  
 pôdy s pH 5,5 – 6,5
• sedemročný odstup v pestovaní ľanu na tom istom pozemku
• vhodnými predplodinami sú obilnina alebo okopanina,  
 nevhodná je repka ozimná
• kvalitná príprava pôdy a vyrovnanie pozemku pred sejbou  
 je základným predpokladom pre úspešný zber olejného ľanu

Sejba: 
• výsevok 10 MKS na hektár (68 kg / ha, pri čistote 98 %  
 a HTS 6 g)
• termín sejby do 15. apríla

Hnojenie:
• dávka dusíkatého hnojenia sa doporučuje na hladinu  
 20-30 kg N/ha, podľa predplodiny
• použitie fosforečných a draselných hnojív v jeseni, alebo 
 na jar pred sejbou sa stanoví podľa obsahu týchto živín  
 v pôde. Doporučené dávky živín sú u fosforu 35-60 kg/ha  
 a u draslíka 60-120 kg/ha

Herbicídna ochrana: 
• udržanie čistého porastu vhodnou herbicídnou ochranou 
 podľa zastúpenia jednotlivých druhov burín 

Ochrana proti škodcom: 
• zamerať sa na ochranu proti skočkám a strapkám

Pestovanie ľanu olejného



34

Deň poľa sladovníckych jačmeňov
Nýrovce, jún 2019

Prehliadka porastov sladovníckych jačmeňov 
za účasti šľachtitelov a spracovateľov

Deň poľa obilnín
Mojmírovce, jún 2019
 
Prezentácia nových odrôd obilnín LG  
Prehliadka porastov jačmeňa jarného a pše-
nice ozimnej 
Ďalšie informácie na: www.lgseeds.cz

PrIPRAVUJEME PRe VÁS:
Deň poľa v Hrubčiciach
12. júna 2019

Predstavíme Vám kompletný sortiment 
odrôd LG:
• pšenice ozimnej
• jačmeňa jarného
• hrachu siatého

Tradičný seminár 
Větrný Jeníkov, apríl 2019

Informácie o nových aj osvedčených odro-
dách ozimín LG

Pripravujeme pre Vás
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LG Mocca  SUPERNOVINKA
• veľmi vysoký výnos, oblátková 

Frisky     NOVINKA                                      
• pšenica na rekordy, univerzálna odroda  

Avenue
• extrémne skorá, pekárenská odroda

Arkeos
•  skorá, oblátková, kŕmna, sladovnícka odroda 

Dagmar
• zima, výnos, kvalita A, Dagmar to je istota  

LG Triumph  NOVINKA                              
 Jeden vládne všetkým... 
• najvýnosnejšia šesťradá odroda 
  v registrovanom sortimente v ČR

Paso 
• zdravý a nepoliehavý  

Jup 
• osvedčený a dlhodobo obľúbený  

Padura
•  špičkový výnos, veľké zrno   

Leopard
• mimoriadny výnos, 
 odroda odolná proti poliehaniu

Casanova
• skorá sladovnícka odroda
 

Nová sezóna s novými odrodami ozimín LG

Šľachtíme Váš úspech

www.lgseeds.cz

PŠENICA OZIMNÁ

JAČMEŇ OZIMNÝ

LG Magirus SUPERNOVINKA            
•  nemecká kvalita s ruskou zimou, kvalita E   

Airbus    SUPERNOVINKA                           
• veľmi skorá osinatá odroda so super výnosom, kvalita E 

Moschus  SUPERNOVINKA             
• vysoký výnos, výborný zdravotný stav, super kvalita E 

Evina
•  stredne skorá, elitná pekárenská odroda
 

LG Imposanto   NOVINKA
• výnos, zdravie, zima, kvalita A

Sortiment odrôd ozimín



Bojosodborné poradenstvo

Ing. Peter Brežný   M: +421 905 454 961

Ing. Jana Černá   M: +420 607 773 517
Ing. Marcela Horníková  M: +420 724 894 464
Zdeněk Kult   M: +420 702 146 849
Bc. Kristýna Koubová M: +420 702 088 761
Petr Procházka   M: +420 602 340 473
Ing. Stanislav Doležal  M: +420 725 894 464

peter.brezny@limagrain.com

jana.cerna@limagrain.com
marcela.hornikova@limagrain.com
zdenek.kult@limagrain.com
kristyna.koubova@limagrain.com
petr.prochazka@limagrain.com
stanislav.dolezal@limagrain.com

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
T: +420 212 244 339
F:  +420 272 701 262
E: info@limagrain- cereals.cz
E-mail pre objednávky:
objednavky@limagrain-cereals.cz

Vedúci výroby ČR / SR
Ing. Milan Zalužanský
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
T: +420 212 244 339
F:  +420 272 701 262
M: +420 724 095 378
E: milan.zaluzansky@limagrain.com

Šľachtitelská stanica  PLANT SELECT
Hrubčice 111 
798 21 Bedihošť
T: +420 582 368 446
F:  +420 272 701 262

E: plantselect@limagrain-cereals.cz

Marketing, obchod, výroba SK
Ing. Peter Brežný
Námestie SNP 50
960 01 Zvolen 
T: +421 455 331 358
F:  +421 455 331 358
M:  +421 905 454 961
E: peter.brezny@limagrain.com

Obchodný a výrobný manažér Morava
Petr Procházka
Hrubčice 111
798 21 Bedihošť
T: +420 582 368 446
F:  +420 272 701 262
M: +420 602 340 473
E: petr.prochazka@limagrain.com

Obchodný a výrobný manažér Čechy
Ing. Jana Černá
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
T: +420 212 244 339
F:  +420 272 701 262
M: +420 607 773 517
E: jana.cerna@limagrain.com


