BONUS ZA NÁKUP OSIVA
VYCHUTNEJTE SI
VYNIKAJÍCÍ PIVO
Z KRÁSNÉ PLECHOVKY

K ZÍSKÁNÍ BONUSU STAČÍ
NAKOUPIT CERTIFIKOVANÉ
OSIVO NAŠICH ODRŮD!
• za každých 15 t
cer fikovaného osiva našich
odrůd zařazených v katalogu
„JARO 2021“ získáte dvě
dvoulitrové plechovky piva
• NAVÍC, za každých 50 t
cer fikovaného osiva získáte
5 litrů českého ležáku

Šlech me Váš úspěch

DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH ODRŮD!
JEČMEN JARNÍ

HRÁCH SETÝ

Overture

Audit

• nejvýznamnější odrůda v regionu Česko a Slovensko
• nárůst poptávky sladoven a pivovarů i pro rok 2021
• vykupují všechny velké sladovny v ČR i SR

LG Tosca

novinka

• sladovnická odrůda s nejvyšším výnosem
a špičkovou kvalitou
• již nakupují společnos : SLADOVNY SOUFFLET ČR
a Heineken Slovensko Sladovne a ověřují další
pivovary a sladovny

Bojos

• nejvýznamnější a nejpěstovanější odrůda
pro „České pivo“
• odrůda s nejvyšší jistotou odbytu

Laudis 550

• 2. nejpěstovanější odrůda pro „České pivo“

Malz

• vysoký výnos semene i zelené hmoty

Abarth

• nejranější žlutosemenná odrůda

Kingfisher

• výnosná zelenosemenná odrůda

Boxer

• nejvyšší odolnost vůči poléhání

LG Aspen

• odrůda vhodná ke sklizni na semeno i do směsek
a na GPS

LEN OLEJNÝ

Lola

• nejpěstovanější odrůda lnu v ČR

• unikátní sladovnická odrůda, sladovny vykoupí
jakékoliv množství

Libra

LG Ester

BLIŽŠÍ PODMÍnKY PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU

novinka

• nejvýnosnější odrůda doporučená pro „České pivo“
• zdravá odrůda s velmi dobrou odolnos pro poléhání

Ova on

• krmná odrůda s vynikajícím výnosem a velkým zrnem
• nejpěstovanější krmná odrůda

Azit

• odrůda vhodná do horších pěstebních podmínek,
vhodná i do ekologického hospodaření

TRITIKALE JARNÍ

Somtri

• vysoký výnos zrna i zelené hmoty
• nejpěstovanější jarní tri kale v ČR

Puzon

• odrůda vhodná i pro ekologické zemědělství
• vysoký výnos zrna i zelené hmoty

• nejvyšší obsah i výnos semene

1. Nakupte minimálně 15 t cer fikovaného osiva našich
odrůd, zařazených v našem katalogu „JARO 2021“
2. Pošlete nám kopii nebo kopie faktur za nakoupené
cer fikované osivo e-mailem na adresu:
mar na.hrozkova@limagrain.com, nebo poštou
na adresu: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.,
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 30. 4. 2021
5. Po obdržení faktur
zkontrolujeme dodržení
TaDy začíná
podmínek, správnost
kažDé Dobré pivo
a úplnost údajů.
OVIN A LNU
KATALOG ODRůD OBILNIN, LUSK
Bonus Vám doručí zástupce
firmy Limagrain Central Europe
Cereals, s.r.o.

Šlech me Váš úspěch
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