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KTO SME
Axereal
francúzska medzinárodná skupina

Axereal
Je popredné poľnohospodárske
a agropotravinárske družstvo
pôsobiace vo Francúzsku na
medzinárodnej úrovni, ktorá
pestuje obilniny a špecializuje sa
na ich spracovanie pre trhy so
sladom, mlynárskymi výrobkami
a chovom dobytka.

Našou ambíciou je prispieť k
rozvoju kvalitných dodávok
potravín tým, že sa staneme
akceptovaným partnerom
poľnohospodárskej prvovýrobe.
Naším poslaním je zvyšovať
hodnotu poľnohospodárskej
výroby pre poľnohospodárov v
regióne, rozvíjaním udržateľných
a konkurencie schopných
odvetví vytváraním hodnoty v
ce l o m a g ro p o t rav i n á r s ko m
reťazci, od výrobcov až po
spotrebiteľov.
3

Axereal Central Europe zabezpečuje
kvalitné vstupy svojím partnerom
pre dosahovanie špičkových výnosov
Spoločnosť Axereal Central Europe bola založená v roku 2015 v nadväznosti
na rozvoj spoločnosti Axereal v tejto oblasti. Zahŕňa 6 krajín : Chorvátsko,
Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko. Spoločnosť Axereal
má zastúpenie v každej krajine, farmu na množenie osiva a skladovacie
priestory v Chorvátsku, Maďarsku a Srbsku.

Axereal

Ku spokojnosti potrieb
európskeho trhu
S obilninami sa spoločnosť
Ax e r e a l z ú č a s t ň u j e c e l é h o
reťazca výroby a obchodu s
obilninami. Od výberu a výroby
špičkových osív cez predaj
obilia po agropodnikanie.

Naše aktivity sú založené
na produkcii potrieb
zákazníka
Aby sme mohli ponúknuť
vhodné osivá. Každá krajina
podľa klimatických podmienok
predáva špeciﬁcké osivá po
lokálnom testovaní, aby bola
zabezpečená kvalita a vysoký
výnos pre partnerov.
4

SLOVENSKO
Axereal Slovakia je organizačnou zložkou Axereal central
Europe
Ako jeden z členov skupiny využíva odbornosť a inovatívny prístup
výskumných pracovísk, ktoré poskytujú pre poľnohospodársku prax
jedinečné riešenia v pestovaní poľných plodín.
Jej hlavným cieľom je implementácia špičkových odrôd poľných
plodín a jedinečných kvapalných hnojív.
V praxi sa zapája do dodávok vstupov a poradenskej činnosti v rôznych
pestovateľských technológiách a do cieleného pestovania vybraných
plodín pre najlepšie spracovateľské závody v rámci Európskeho
priestoru. Jej cieľom je zviditeľniť sa na Európskom trhu a tak podporiť
pestovateľov kvalitnými plodinami.
Pre svoje osivárske závody a partnerské spoločnosti zabezpečuje
cielené pestovanie mäkkej i tvrdej (durum) pšenice, kŕmneho
jačmeňa, sladovníckeho jačmeňa waxy kukurice a sóje.

Ponúkame svojim
partnerom kvalitné osivá...
...z popredného f rancúzskeho
šľachtiteľa Florimond Desprez,
ktor ý patrí tiež do skupiny
Axereal a dobré meno si získal
svojimi vysokoúrodnými
odrodami pšeníc.
Skupina Axereal vďaka svojim
možnostiam realizuje výkup
agrokomodít od svojich
partnerov, ktoré sa opierajú
o ﬁnančnú stabilitu, férový
a k o r e k t n ý p r í s t u p ,
konkurencieschopné ceny
a presnú logistiku, či už
nákladnými vozidlami, vlakmi
alebo loďami.
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PŠENICA

BASILIO

Vysoko úrodná pšenica,
na poli poráža aj hybridy
.
.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Extra výnosový potenciál 9-12t/ha
Veľmi plastická odroda
Veľmi dobre sa prispôsobuje rôznym
pôdnym a klimatickým podmienkam
Vysoký obsah N látok
Stabilná potravinárska kvalita
Veľmi skorá odroda

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Optimálny výsev 15.9. - 15.10.
Výsevok : v závislosti od termínu sejby
3,6-4,2 milióna klíčivých semien/ha
Odnožovanie: výborné
Mrazuvzdornosť: dobrá
Poliehanie: dobré
Netreba skracovať steblo výška 70-75 cm
Dozrievanie : veľmi skoré
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky: nad 12,5%
Lepok: 26-27%
Pádové číslo: nad 370 s
Zelenyho test : 48-54 ml
Objemová hmotnosť 810g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W nad 180-220
P/L 1,0-2,0

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: odolná
Septoria: odolná
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PŠENICA

CELLULE

Vysoký výnos, nižšia náročnosť
na výživu
.
.
.
.

Prednosti odrody
Vynikajúci výnosový potenciál 9-12t/ha
Je veľmi plastická pre všetky výrobné
oblasti
Rezistentná voči účinnej látke
chlortoluron
Výborne reaguje aj na nízke dávky
dusíka

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Optimálny výsev 15.9. - 15.10.
Výsevok : 3,6-4,2 milióna klíčivých zŕn/ha
(180-220kg/ha)
Odnožovanie: dobré
Mrazuvzdornosť : dobrá
Výška rastliny: stredná
Poliehanie: dobré
Dozrievanie: stredne skoré
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky: nad 12,5%
Lepok: 26-27%
Pádové číslo: nad 370 s
Zelenyho test : 48-54 ml
Objemová hmotnosť 810g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W nad 180-220
P/L 1,0-2,0

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: odolná
Septoria: odolná
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PŠENICA

EUCLIDE

Najvyužívanejšia keksová
pšenica v západnej Európe
.
.
.
.

Prednosti odrody
Vysoký výnos aj v najsuchších
rokoch 8-10t/ha
Vynikajúca odolnosť voči poliehaniu
Vysoká objemová hmotnosť
Intenzívne odnožovanie

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Optimálny výsev : 15.9. - 15.10.
Výsevok: 4-4,2 milióna klíčivých zŕn/ha
Odnožovanie: výborné
Mrazuvzdornosť: dobrá
Výška rastliny: stredná
Poliehanie: stredné
Dozrievanie: stredné neskoré
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky: nad 11,5-12,5%
Pádové číslo: nad 260 s
Zelenyho test: 25-40 ml
Objemová hmotnosť 790-800g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W 190-230
P/L 0,7-1,3

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: stredne odolná
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PŠENICA

FRENETIC

Vysokoúrodná elitná
pšenica
9

.
.
.
.

Prednosti odrody
Stredne skorá
Nadpriemerný výnos 9-12t/ha
Vysoká objemová hmotnosť
Stabilná potravinárska kvalita E

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Optimálny výsev 15.9. - 15.10.
Výsevok: 3,6-4,2 mil klíčivých zŕn/ha
Odnožovanie: veľmi dobré
Mrazuvzdornosť: výborná
Výška rastliny: stredná
Poliehanie: stredné
Výborne reaguje na intenzitu
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky: nad 12,5-14%
Pádové číslo: nad 370 s
Zelenyho test: 50-55 ml
Objemová hmotnosť: nad 800g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W 270
P/L 0,9-1,1

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: odolná
Septória: odolná
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PŠENICA

COMPLICE

Vysoký výnos a dobrý
zdravotný stav
9

.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Skorá odroda
Vysoký výnos 9-11t/ha
Vysoká objemová hmotnosť
Veľmi plastická
Vynikajúci zdravotný stav

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba 20.9. - 20.10.
Výsevok: 3,2-4 milióny
Odnožovanie: výborné
Mrazuvzdornosť: výborná
Poliehanie: stredné
Stredne: vysoká
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky nad 12,5-13%
Pádové číslo: 380 s
Zelenyho test 45-55 ml
Objemová hmotnosť nad
790-800 g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W 170-190
P/L 1,0-1,9

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: veľmi odolná
Septória: veľmi odolná
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PŠENICA

ORTOLAN

Odroda spoľahlivá v úrode v
rôznych podmienkach intenzity
9

.
.
.

Prednosti odrody
Vysoko plastická odroda do
všetkých podmienok
Vynikajúca odolnosť voči poliehaniu
Vysoký výnos 9-12t

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Optimálny výsev 20.9. - 30.10.
Výsevok 3,8-4,2 mil klíčivých zŕn/ha
Odnožovanie: výborné
Mrazuvzdornosť: výborná
Výška rastliny: nízka
Poliehanie: slabé
Dozrievanie: skoré
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky nad 12,7%
Pádové číslo nad 370 s
Zelenyho test 50-52 ml
Objemová hmotnosť nad 780g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W : 250
P/L 0,3-0,6

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: odolná
Septória stredne: odolná
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PŠENICA

PROVIDENCE

Intenzívna odroda pre
vysoké výnosy
9

.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Vysoké výnosy 9-11t
Vysoká objemová hmotnosť zrna
Skorá
Vysoká úroda odnoží
Vhodná pre intenzívne podmienky

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Optimálny výsev 25.9.- 20.10.
Výsevok 3,8-4,2 mil klíčivých zŕn/ha
Odnožovanie: dobré
Mrazuvzdornosť: dobrá
Výška rastliny: stredne vysoká
Poliehanie: stredné
Dozrievanie: stredne skoré
Klas: ostinatý

Kvalita
N látky: 12,5%
Pádové číslo: nad 310-320 s
Zelenyho test: 53-57 ml
Objemová hmotnosť: nad
790-800g/l

Alveograﬁcká
kvalita

.
.

W: 240-250
P/L 0,6-0,8 xy

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: stredne odolná
Septória: stredne odolná
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PESCADOU

TVRDÁ PŠENICA

Skorá tvrdá pšenica s
vynikajúcim zdravotným
stavom
9

.
.
.

Prednosti odrody
Nadpriemerná kvalita
Vysoké úrody 6-8t/ha
Skorá

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba začiatok októbra prípadne
začiatok marca
Výsevok 3,8-4,2 milióna klíčivých
zŕn/ha
Náchylnosť na poliehanie: dobrá
Výška rastliny: stredná až nízka
Klas: ostinatý

Kvalita
Sklovitosť zrna: veľmi dobrá
Obsah žltého pigmentu: vysoký
Objemová hmotnosť: 790-810g/l
Obsah lepku: 34-35%
Náchylnosť na poliehanie: dobrá
Výška rastliny: stredná až nízka
Klas: ostinatý

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka: stredne odolná
Fuzárium: stredne odolná
Hrdza v pšenici: stredne odolná
Septória: stredne odolná
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TOSCADOU

TVRDÁ PŠENICA

Vysoká kvalita
a zdravotný stav
9

.
.
.
.

Prednosti odrody
Nadpriemerná kvalita
Vysoké úrody 6-8t/ha
Skorá
Vysoká odolnosť voči chorobám

.
.
.
.

.
.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba začiatok októbra, prípadne
začiatok marca
Náchylnosť na poliehanie: dobrá
Výška rastliny: stredná až nízka
Klas: ostinatý

Kvalita
Sklovitosť zrna: veľmi dobrá
Obsah žltého pigmentu: vysoký
Objemová hmotnosť: 800-810 g/l
Obsah lepku: 34-35%
Výnos semoliny: 60-65%

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka trávová: stredne citlivá
Hrdza trávová: stredne citlivá
Hrdza plevová: veľmi odolná
Fuzariózy: stredne citlivá
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PLANET - Jačmeň jarný

JAČMEŇ SLADOVNÍCKY

Najpestovanejší sladovnícky
jačmeň v Európe
9

.
.
.

Prednosti odrody
Vysoká úrodnosť 9-10t/ha
Veľmi odolný voči chorobám
Uznávaný všetkými sladovníckymi
spoločnosťami

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba 25.2. - 10.3. (25.10. - 5.11.)
Výsevok: 3,8-4,2 milióny / ha
Odnožovanie: výborné
Steblo: veľmi pevné
Výška rastliny: nízka
Odroda: stredne dobrá

Kvalita
Obsah bielkovín: nízky
Vysoký podiel zrna nad sitom
Veľmi dobre skladovateľný
Objemová hmotnosť 670-700 g/l

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka trávová: veľmi odolná
Rynchospóriová škvrnitosť:
žiadna citlivosť
Helmintospóriová škvrnitosť:
žiadna citlivosť
Hrdza jačmenná- odolná
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LAUREATE - Jačmeň jarný

JAČMEŇ SLADOVNÍCKY

Nízka odroda s využitím
na slad a výrobu whiskey
9

.
.

Prednosti odrody
Vysoká úrodnosť: 9-10t/ha
V Európe je rozšírený pre jeho
kvalitu

.
.
.
.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba 25.2. - 10.3. (25.10. - 5.11.)
Výsevok: 3,5-4 milióny / ha
Steblo je menej náchylné na
poliehanie
Výška rastliny: nízka
Odroda: veľmi neskorá

Kvalita
Obsah bielkovín stredný: nízky
Vysoký podiel zrna nad sitom
Veľmi dobre skladovateľný
Objemová hmotnosť 660-680g/l

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka trávová: stredne
odolná
Rynchospóriová škvrnitosť:
menšia citlivosť
Helmintospóriová škvrnitosť:
stredne odolná
Hrdza jačmenná: menej
citlivá
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PIXEL - Jačmeň ozimný

JAČMEŇ KŔMNY

Jačmeň kŕmny ozimný Pixel,
je stabilná vysoká úroda
9

.
.
.
.

Prednosti odrody
Šesťradový kŕmny jačmeň
Dosahuje vysoké a stabilné úrody
Úroda 9-11 t/ha
Ideálny pre neskoršiu sejbu

.
.

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba 25.9. - 5.10.
Výsevok: 3,8-4,2 milióna /ha

Kvalita
Obsah betaglukánov: nízky
Obsah škrobu: vysoký
Výška rastliny: stredná
Objemová hmotnosť: vysoká

Odporúčania
pre pestovateľov

.
.
.

Hnojenie tekutými hnojivami
v množstve 100-140 kg/ha
Stredne náchylná na poliehanie
Vhodnosť použitia morforegulátorov

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Múčnatka trávová: stredne odolná
Rynchospóriová škvrnitosť: stredne
citlivá
Helmintospóriová škvrnitosť:
stredne citlivá
Hrdza trávová: stredne odolná
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MULTIE - Jačmeň ozimný

JAČMEŇ KŔMNY

Vysoká úroda
a objemová hmotnosť
9

.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Šesťradový kŕmny jačmeň
Veľmi úrodný
Úroda 8-10 t/ha
Veľmi skorý
Vysoká objemová hmotnosť

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Termín sejby 25.9. - 5.10.
Výsevok: 3,7-4,2 miliónov /ha
Nie je náchylný na pád
Vynikajúca vitalita kríkov a
stoniek

Odporúčania
pre pestovateľov

.
.

Stredne vysoký
Odporučené použitie morforegulátorov

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Vírus mozaiky: rezistentný
Múčnatka trávová: stredná citlivosť
Helmintospóriová škvrnitosť:
stredne odolný
Rynchospóriová škvrnito: odolný
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TRITICALE OZIMNÉ

TRISEM

Úrodná kŕmna
obilnina
9

.
.
.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Vynikajúca úrodnosť
Úrody 7-10t/ha
Veľmi plastická s možnosťou
pestovania aj na horších
stanovištiach
Odroda: veľmi skorá
Objemová hmotnosť: stredná

.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
Termín sejby 25.9. - 5.10.
Výsevok: 3,7-4,2 miliónov /ha
Nie je náchylný na pád
Vynikajúca vitalita kríkov a
stoniek

Odporúčania
pre pestovateľov

.
.

Stredne vysoký
Odporučené použitie morforegulátorov

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Vírus mozaiky: rezistentný
Múčnatka trávová: stredná citlivosť
Helmintospóriová škvrnitosť:
stredne odolný
Rynchospóriová škvrnito: odolný
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SÓJA

BETTY OO

Vhodná pre ekologické
pestovanie
9

.
.
.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Odolná voči poliehaniu
Odolná voči vodnému stresu
Výška prvého struku: vysoká
Vysoký obsah bielkovín
Vhodná do ekologického pestovania
Má semideterminantný rast
Obľúbená u pestovateľov v Taliansku
a na Ukrajine

.
.
.
.
.
.

.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba apríl-máj
Výsev: 500 000-750 000 semien/ha
Očkovanie: Hi coat S
Kvet: ﬁalový
Výška rastlín: priemerná
Farba pupku: hnedá

Kvalita
Množstvo proteínu PMG: 190-210g
Obsah oleja: 20-22g

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.

Voči chorobám je stredne odolná
Vodný stres: odolná
Odporúčané riadky: 19-45 cm
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SÓJA

SAKUSA OO

Vysoko nasadené prvé
poschodie, vysoká úroda
.
.
.
.
.
.

Prednosti odrody
Odroda s veľmi vysokým obsahom proteínu
Úroda: veľmi vysoká
Odolná voči poliehaniu
Odolná voči vodnému stresu
Výška prvého struku: vysoká
Výška rastliny: vysoká

.
.
.
.
.
.

.
.

Agronomické
vlastnosti
Sejba apríl-máj
Výsev: 150 000-500 000 semien/ha
Výška prvého struku: 14,1cm
Kvet: ﬁalový
Výška rastlín: priemerná
Farba pupku: hnedá

Kvalita
Množstvo proteínu PMG: 205g
Obsah oleja: 22-23g

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.

Voči chorobám je stredne odolná
Vodný stres: odolná
Odporúčané riadky: 30-45 cm
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DKC4590

WAXY KUKURICA

Referencia pravidelnosti
a výnosov na trhu EU
.
.

Prednosti odrody
Osivo kukurice DKC4590 kombinuje
produktivitu vo vysokom potenciáli
a v limitujúcich situáciách.
Tento hybrid ponúka vynikajúci
zdravotný stav klasov a stoniek
rastlín.

.
.
.
.
.
.

.
.
.

Agronomické
vlastnosti
FAO 350-370
Výška rastliny je príemerná
Odolnosť voči poliehaniu pri žatve:
veľmi vysoká
Odolnosť voči fuzarióze (klas):
veľmi vysoká
Odolnosť voči fuzarióze (steblo) :
veľmi vysoká
Vysoká odolnosť voči suchému
počasiu

Odporúčaná sejba
Odporúčaný počet rastlín:
65.000 - 75.000 rastlín/ha
Dobre sa prispôsobuje ku skorej
sejbe
Optimálna doba sejby je v širokom
rozmedzí
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ES GALLERY WAXY

WAXY KUKURICA

SC hybridná waxy
kukurica
.
.

Prednosti odrody
Sľubné úrovne výnosov so sľubnými
výnosmi vody
Vytvára hrubé, homogénne rúrky
Hybrid má veľmi dobrú
kompenzačnú schopnosť
Má veľmi vysoký výťažok s veľmi
dobrou kompatibilitou (pri nízkych
teplotách, dvojitá tubularita)
Koreňový systém: silný a hlboko
prenikajúci

.
.
.
.
.
.

.

Agronomické
vlastnosti
Počiatočný vývoj
Pevnosť stonky
Odolnosť voči suchu
Vodoodpudivosť
Potreba tepla od výsevu po kvitnutie 910
Humeova požiadavka od výsevu po
biologickú

Odporúčaná sejba
65-70 (1.000/ha)

Odolnosť voči
chorobám

.
.
.
.

Fusarium (stonka)
Fusárium (šúľok)
Helminthosporium
Sneť
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WAXY KUKURICA

P9718E

Waxy kukurica
s vynikajúcim pomerom
výnosov a skorej zrelosti
.
.
.
.

Prednosti odrody
Mimoriadna vitalita v počiatočných fázach rastu
Absolútna tolerancia voči vodnému stresu
Odolnosť voči Helmintosporium turcicum
Produkcia je umiestnená na najvyšších úrovniach
medzi skorými, s dobrou kvalitou zrna a vysokou
špeciﬁckou hmotnosťou.

.
.
.
.
.
.
.

.

Agronomické
vlastnosti
FAO 390
Jedná sa o verziu PR37N01 waxy,
ktorý dosiahla vysoké výnosy
Vlastnosti zodpovedajú základnej
verzii PR37N01:
Vysoká úrodnosť
Bezpečnosť úrody
Odolná voči suchému počasiu
Výhodné vlastnosti PR37N01 sú
dostupné už aj pre pestovateľov waxy!

Odporúčaná sejba
Odporúčaný počet rastlín
66000 až 72 000 rastlín/ha
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PR37F80

WAXY KUKURICA

Obľúbený hybrid kukurice
s vysokým výnosovým
potenciálom
.
.

Prednosti odrody
Tento hybrid waxy kukurice
z hľadiska zrelosti má vysoký
výnosový potenciál.
Nesejte príliš skoro a na
studených pôdach, dodržujte
optimálny termín sejby pre kukuricu.

.
.
.
.
.

.

Agronomické
vlastnosti
FAO 420
Stredne neskorá odroda pre
pestovateľov waxy kukurice
Základným variantom odrody je
tiež dobre známy hybrid PR37F73,
pestovaný na veľkých plochách
Odroda je mimoriadne odolná voči
suchému počasiu.
Jedná sa o hybrid prinášajúci
najlepšiu úrodu v suchom
pestovateľskom roku

Odporúčaná sejba
Odporúčaný počet rastlín:
65.000-72.000 rastlín/ha
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PR38A75

WAXY KUKURICA

Skorý hybrid kukurice
s veľmi dobrými
skúsenosťami s pestovaním
.
.
.
.

Prednosti odrody
Vysoká produktivita
Bezpečnosť výnosov
Odolnosť voči suchu
Jediným rozdielom oproti PR37N01
je obsah škrobu v zrnách
(pomer amylopektínu a amylózy)

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Agronomické
vlastnosti
FAO 330
Variant dobre známeho hybridu
PR38A79 waxy
Zber sa môže realizovať skoro,
s nízkou vlhkosťou zrna
Môžeme ho použiť aj ako
predplodinu ozimných obilnín
Odroda je mimoriadne odolná voči
nepriaznivým podmienkam ročníka
Vhodný pre všetky pestovateľské
oblasti

Odporúčaná sejba
Odporúčaný počet rastlín:
68.000-74.000 rastlín/ha
Dobre sa prispôsobuje ku skorej
sejbe
Optimálna doba sejby je
v širokom rozmedzí
Rozmedzí
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STARTER

Starter,
komplexné
organo-minerálne
ES hnojivo
Listové hnojivo s hlavnými zložkami fosfor a
horčík, účinný biostimulant a aktivátor s
pôsobením na zvýšený odber živín rastlinami z
pôdneho prostredia.
Komplexné organo-minerálne ES hnojivo, ktoré
posilňuje rastliny v počiatočnom štádiu rastu
a podporuje vývoj rastlína odolnosť voči
nepriaznivým faktorom

LISTOVÉ HNOJIVO

.
.
.
.

.
.

Vlastnosti
Je jedinečný pre počiatočný rozvoj
koreňovej sústavy rastlín
Zaisťuje maximálny príjem živín z
pôdneho prostredia
Obmedzuje stresy rastlín, hlavne vodný
stres
Je ho možné použiť aj v neskorších
rastových fázach na elimináciu
stresových faktorov

Zloženie
Celkovo obsahuje v jednom litri 50g
dusíka, 420 g vo vode rozpustného
fosforu a 100g vo vode rozpusteného
horčíka.
Roztok je podporený povrchovo
aktívnymi látkami a fytostimulátormi
získavaných z hnedých morských rias.

Prednosti

.

Tento organicko-minerálny komplex je
vhodný na listovú aplikáciu. Je vyrobený
zo stopercentného sušeného extraktu
hnedých morských rias, ktoré sú bohaté
na fytoregulátory , hydrokoloidy
negujúce stresové podmienky ako
svetlo, teplo, chlad a nevyváženosť živín
v pôde pre optimálny vývoj rastlín.

Odporúčaná
aplikácia

.
.
.

Obilniny: od druhého listu po prvé
kolienko v dávke 3l/ha
Kukurica: od fázy 3 listov do fázy
rýchleho rastu v dávke 3l/ha
Strukoviny: od fázy 4 listov po
začiatok kvitnutia commodo
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PROLEO

Proleo,
listové a pôdne
biostimulačné
hnojivo
Stimuluje rozvoj mladých pletív pre zlepšenie
príjmu živín a minerálov z pôdy.
Komplexné organo-minerálne ES hnojivo, ktoré
je určené hlavne na olejniny a bielkovinové
plodiny.

LISTOVÉ HNOJIVO

.
.

.
.

Vlastnosti
Tento organicko-minerálny komplex je
vhodný na listovú a pôdnu aplikáciu.
Je vyrobený zo stopercentného
sušeného extraktu hnedých morských
rias, ktoré sú bohaté na fytoregulátory,
hydrokoloidy a alginát prispievajúce
ku zlepšenému prísunu živín v pôde
pre optimálny vývoj rastlín

Zloženie
Celkovo obsahuje v jednom litri 100g vo
vode rozpustného bóru, 10 g vo vode
rozpustného rozpusteného molybdénu.
Roztok je podporený povrchovo
aktívnymi látkami a fytostimulátormi
získavaných z hnedých morských rias

Prednosti

.
.
.
.

Účinný biostimulant s obsahom
komplexných zlúčenín
Alginát a minerály uľahčujú príjem
listami
Aminokyseliny a minerály zvyšujú
jeho účinnosť
Regulátory rastu zintenzívňujú rast
koreňov a fotosyntézu

Odporúčaná
aplikácia

.
.
.
.
.

Pri pôdnej aplikácii pred sejbou, alebo
tesne po sejbe v dávke 3l/ha
Repka olejná: vo fáze 3-4 listov, alebo na
jar do tvorby pupeňov v dávke 2,5l/ha
Hrach a sója: do výšky porastu 8-10 cm
v dávke 1,5l/ha alebo do začiatku
kvitnutia v dávke 2,5/ha
Lucerna: v štádiu 10 cm a potom pri
každej kosbe v dávke 2l/ha
Slnečnica: pred sejbou, alebo až do fázy
tvorby kvetného puku v dávke 3l/ha
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VALOR K

Valor K,
listové a pôdne
biostimulačné
hnojivo
Listové biostimulačné hnojivo s obsahom
síry dusíka a draslíka
Je účinný biostimulant a aktivátor odberu
živín koreňami rastlín z pôdy.
Komplexné organo-minerálne ES hnojivo,
ktoré posilňuje rastliny pre rastliny
náročné na príjem živín, ktoré podporuje
vývoj rastlín a odolnosť voči nepriaznivým
faktorom.

LISTOVÉ HNOJIVO

.

.
.

Vlastnosti
Tento organicko-minerálny komplex je
vhodný na listovú aplikáciu. Je vyrobený
zo stopercentného sušeného extraktu
hnedých morských rias, ktoré sú bohaté
na fytoregulátory , hydrokoloidy
negujúce stresové podmienky ako
svetlo, teplo, chlad a nevyváženosť živín
v pôde pre optimálny vývoj rastlín.

Zloženie
Celkovo obsahuje v jednom litri 120g
dusíka, 86 g vo vode rozpustného
draslíka a 800g vo vode rozpustenej
síry vo forme (SO3).Táto jedinečná
zmes dodáva rastline potrebnú síru,
ktorá vyrovnáva pomer príjmu
základných živín rastlinou.
Roztok je podporený povrchovo
aktívnymi látkami a fytostimulátormi
získavaných z hnedých morských rias

Prednosti

.
.
.

Jeho využitie je dôležité pre efektívny
príjem živín zlepšujúcich kvalitu semien
plodín ako je HTS, obsah dusíkatých
látok a objemová hmotnosť
Dusík dodaný v listovom hnojive je
využiteľný v neskoršej fáze rastu, keď
je už jeho aplikácia obtiažna
Efektívne poskytuje rastlinám príjem
základných živín ako je dusík a síra a
vzájomne posilňuje ich príjem
rastlinami až do konečnej zrelosti.

Odporúčaná
aplikácia

.
.

Obilniny: od fázy prvého kolienka až
po kvitnutie v dávke 5l/ha
Repka: od začiatku predlžovacieho
rastu až po kvitnutie v dávke 3l/ha
Je výborne miešateľný s pesticídmi.
Odporúčaná dávka vody je 150 l/ha,
u pesticídov podporuje ich rýchlejšiu
absorpciu do rastlinných pletív.
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LOC - AX Multi 3

MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVO

LOC-AX Multi 3,
mikrogranulované
hnojivo s vysokým
obsahom
Mikrogranulované hnojivo s vysokým
obsahom fosforu, síry a mikroelementov
pre priaznivý počiatočný vývoj rastlín
hlavne pri klíčení , tvorbe koreňovej hmoty
a vyváženom príjme makro živín
rastlinami.

.

.
.
.
.
.
.
.

Vlastnosti
Zrýchlením vývoja klíčnych rastlín
a hlavne ich koreňového systému
eliminuje negatívne vplyvy
prostredia a vo veľkej miere vplýva
na zvýšenie úrody

Zloženie
12% dusíka
41% P2O5
5% SO3
2% Mgo
Mikroprvky ako Zn 0,2%
a Cu 0,08%
a Mn 0,1%

Prednosti

.

.
.

Jeho prednosťou je vodorozpustný
fosfor, ktorý urýchľuje tvorbu
koreňového systému mladých a
klíčiacich rastlín a tým aj zvýšený
príjem živín rastlinami.
Síra prospieva vyváženému príjmu
dusíka rastlinami a posilňuje pletivá
Mikroprvky pôsobia ako
katalyzátory príjmu základných
živín na bunkovej úrovni.

Odporúčaná
aplikácia

.
.

Na jeseň do repky, pšenice a
ozimného jačmeňa 20kg, na hektár
Na jar do horčice jačmeňa,
kukurice, slnečnice a iných
plodín v dávke 20 kg/ha
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