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Takto pred rokom, som v príhovore
katalógu vyjadril presvedčenie, že
pandémia napraví pokrivený obraz
poľnohospodárstva vo verejnosti, že
výroba potravín bude všemožne podporovaná, zvyšovanie potravinovej sebestačnosti našej krajiny bude absolútnou
prioritou a tajne som dúfal, že aj vedenie

Už

66 rokov na trhu a 25 na Slovensku

odovzdávame skúsenosti cez naše odrody

Som presvedčený o tom, že aj vďaka
našim osivám sa Vám bude dariť dosahovať v budúcnosti vynikajúce výsledky a
veľmi si želám, aby sme už mohli normálne fungovať, nielen čo sa týka zdravotnej
situácie, ale aj v normálnych podmienkach na prácu v poľnohospodárstve.
Ing. Viliam KURINEC
Generálny riaditeľ

Kolektív

27 zamestnancov v SR

patrí k najväčším v našom odbore
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JAČMEŇ SIATY OZIMNÝ
MICHAELA
ADALINA
MONROE
NEW
ANEMONE
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RAŽ SIATA OZIMNÁ
SU FORSETTI - H
DUKATO
PROTECTOR NEW
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TRITICALE
CLAUDIUS
TRIBONUS
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PŠENICA ŠPALDOVÁ
EBNERS ROTKORN
ZOLLERNSPELTZ NEW
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REPKA OZIMNÁ		
ASTANA - H
ARTEMIS - H
ANGELICO - H
BONANZA - H
ARAZZO - H
RANDY - L
SIDNEY - L
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MEDZIPLODINY
WASSERGÜTE FRÜH - ZMES
WASSERGÜTE RAU - ZMES
WASSERGÜTE FEIN - ZMES
CARNELLA - HORČICA BIELA
MIRA - FACÉLIA VRATIČOLISTÁ
OCTOPUS - REĎKEV OLEJNÁ
ŠPAČINSKÁ - POHÁNKA
MUNGO - MASTŇÁK HABEŠSKÝ
BONI - ZMES
BODENFIT - ZMES
ÖPULFIT - ZMES
ÖPULPLUS - ZMES
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Viac ako

NEW

880 osadených kolov

na označenie porastov :)

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

ALICANTUS

Chválospev na vysokú kvalitu a úrodu

NEW

Skorá osinatá pšenica s pekárenskou kvalitou E s bezkonkurečne
najvyššou výmeľnosťou múky. Stredne vysoké porasty v
kombinácii s dobrou odolnosťou proti poliehaniu garantujú
vysokokvalitnú úrodu. Dobrá odolnosť proti vyzimovaniu a
rýchly počiatočný vývoj na jar zvyšuje využitie zimnej vlahy.
Vyvážená odolnosť proti chorobám a veľmi skorá zberová zrelosť
(ako APEXUS) radia túto odrodu na prvé miesto pre suché a
teplé oblasti pestovania elitnej pšenice. Porasty vytvára nižšie a
oveľa úrodnejšie ako ALBERTUS. Veľmi efektívne zúžitkováva
kvalitatívne hnojenie N. Vyššia úroda zrna, s vyšším obsahom NL,
hektolitrovou váhou a pádovým číslom predurčujú ALICANTUS za
favorita medzi elitnými odrodami. V ochrane sa zameriavame
na prevenciu proti listovým chorobám (DTR), hlavne pri
bezorebnom sytéme pestovania pri vysokej intenzite hnojenia N.
•
•
•
•
•
•
•

skorá odroda s veľmi skorým dozrievaním
mlynárensko-pekárenská kvalita E, vysoká HLV, vysoký obsah NL
dobre odolná proti vyzimovaniu
dobre odolná proti poliehaniu
vo vlhkom ročníku doporučujeme morforeguláciu
vhodná pre skoré sejby do suchých a teplých oblastí
vhodná aj pre BIO
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odroda č. 3

píšem tieto riadky v čase, keď sa opäť po
roku pretŕčajú pred poľami s repkou na
sociálnych sieťach, rôzni eko-aktivisti,
predstavitelia mimovládnych organizácií,
europoslanci.... Opäť „ žlté peklo“.

PŠENICA LETNÁ-OZIMNÁ
ALICANTUS NEW
AURELIUS
ALBERTUS
APEXUS
LUKULLUS
ANGELUS
BALITUS
TONNAGE
CHEVIGNON NEW
DIADUR
LUNADUR

odroda č. 2

Vážení priatelia,

V tomto, pre nás veľmi ťažkom období,
nám ale neostáva nič iné, ako založiť ďalšiu
novú úrodu. Pre jeseň 2021 sme pre Vás
pripravili inovovanú ponuku našich odrôd
a hybridov ozimných plodín, medziplodín
a takisto máme novinky aj medzi moridlami. Za všetky spomeniem možnosť, v
prípade našej prémiovej odrody pšenice
AURELIUS, vybrať si okrem štandardného morenia Celest Trio aj prémiové
morenie prípravkom Vibrance Gold.

OBSAH

odroda č. 1

rezortu pod tlakom širokej poľnohospodárskej verejnosti prestane robiť nelogické
kroky a nájde spoločnú reč s poľnohospodármi, ktorí reálne produkujú potraviny a
vytvárajú hodnoty. Bohužiaľ, veľmi som
sa mýlil. Stále sme tí zlí, čo drancujú
prírodu a rozkrádajú dotácie a hlavne
zabíjame včeličky. Vedenie rezortu kopí
chybu za chybou, prijíma nesystémové
rozhodnutia a o komunikácii s najväčšími
stavovskými organizáciami škoda hovoriť.
Za rok sme sa nikam nepohli, skôr naopak.

ALICANTUS (A1)

STRANA 2
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Zdroj:
Nebih, 2015 - 2017 100% = 7,76 t/ha

Odporúčaný výsevok: 350 - 450 zŕn/m2
Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 30. novembra

Pre pokračovanie kliknite prosím sem.

