
BONUS ZA NÁKUP OSIVA

Šlech  me Váš úspěch

K ZÍSKÁNÍ BONUSU STAČÍ 
NAKOUPIT CERTIFIKOVANÉ 
OSIVO NAŠICH ODRŮD! 

•  za každých 15 t 
cer  fi kovaného osiva našich 
odrůd (generace C1, C2, E i SE)
získáte dvě dvoulitrové 
plechovky piva

•  NAVÍC, za každých 50 t 
osiva našich odrůd získáte
5 litrů českého ležáku

VYCHUTNEJTE SI 
VYNIKAJÍCÍ PIVO 
Z KRÁSNÉ PLECHOVKY



BLIŽŠÍ PODMÍnKY PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU
1.  Nakupte minimálně 15 t cer  fi kovaného osiva 

odrůd pšenice a ozimého ječmene zařazených 
do našeho katalogu odrůd „PODZIM 2022“. 
Akce se vztahuje na všechny generace osiva, 
tedy C1, C2, E i SE.

2.  Pošlete nám kopie faktur za cer  fi kované osivo 
e-mailem na adresu: ivana.javurkova@limagrain.com
nebo poštou na adresu: 
Limagrain Česká republika, s.r.o., 
Šlech  telská stanice PLANT SELECT 
Hrubčice 111, 798 21, Bedihošť

3.  V e-mailu nebo na faktuře uveďte jméno 
a telefonní číslo osoby, které máme bonus předat.

4.  Faktury posílejte nejpozději
do 18. 11. 2022

5.  Po obdržení faktur 
zkontrolujeme dodržení 
podmínek, správnost 
a úplnost údajů.

Bonus Vám doručí zástupce fi rmy
Limagrain Česká republika, s.r.o. 

Limagrain Česká republika, s.r.o.; 4/2022
www.lgseeds.cz

Šlech  me Váš úspěch

DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH ODRŮD!
pšenice ozimá 
LG Mondial SUPERNOVINKA

• nejvýnosnější odrůda registračních zkoušek ÚKZÚZ
• vynikající zdraví a nepoléhavost 

LG Absalon novinka

•  raná, velmi zdravá odrůda s rezistencí pro   stéblolamu
• kvalita A s vysokou objemovou hmotnos  

LG Keramik novinka

• vynikající výnos ve všech oblastech včetně KVO
•  plas  cká odrůda s velmi dobrou potravinářskou kvalitou

LG Mocca
• špičkový výnos ve všech oblastech
•  krmná a oplatková odrůda s rezistencí 

pro   plodomorce plevové

LG Dita novinka

• velmi výnosná, nepoléhavá a zdravá odrůda
•  kvalita A, vhodná pro pozdní se  , vyšlechtěna v Hrubčicích

Crossway novinka

• nejvýnosnější Áčko v registrovaném sor  mentu
•  vhodná do všech oblas  , rezistence plodomorce plevové 

Frisky
• vysoký výnos i z pozdního výsevu
• plas  cká odrůda vhodná i do horších podmínek

Dagmar
• nejvyšší odolnost vůči klasovým fuzariózám
• spolehlivé rané „Áčko“ i pro pozdní se   po kukuřici

Moschus
• nejvyšší a velmi stabilní kvalita E, vynikající zdraví

Airbus
• velmi rané osinaté „Éčko“, vhodné i do sušších oblas  

Avenue NEJRANĚJŠÍ

• nejranější odrůda, ideální předplodina pro řepku 

Arkeos 
• nejžádanější odrůda na oplatky a sušenky, velmi raná

Leidi PŘESÍVKA 

•  přesívková pšenice pro velmi pozdní se   
(se   od podzimu až do jara) 

•  nejlepší zimovzdornost, kvalita A, vysoká HTZ 

LG Rozarka SUPERNOVINKA

• velmi raná, výnosná odrůda s kvalitou A
• česká odrůda s vysokou zimovzdornos   

ječmen ozimý - šestiřaDý

LG Zoro REZISTENTNÍ

• špičkový výnos ve všech oblastech
• rezistence pro   virové zakrslos   ječmene (BYDV)

LG Triumph
• velmi vysoký výnos, toleruje pozdní se  
• výborný zdravotní stav a odolnost pro   poléhání 

Picasso novinka

• raná, velmi zdravá  a výnosná odrůda
• vhodná i do teplejších a sušších oblas  

JEČMEN OZIMÝ - DVOUŘADÝ

Valerie novinka

• velmi raná odrůda se špičkovým výnosem
•  velmi velké zrno s vysokou HTZ a nejvyšším podílem 

i výnosem předního zrna

Padura
• vysoký výnos zrna s velmi vysokou HTZ
• vhodná i do sušších podmínek

katalog oDrůD pšenice a ječmene 
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SUVERéNNÍ oDRŮDY LG


