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Pšenica ozimná

AURELIUS - osinatá
Množiteľský stupeň: C2 
Pekárenská kvalita: E 
Splnomocnený zástupca v SR: SAATBAU Slovensko, s.r.o. 
Rok registrácie: 2017 
Skorosť: Skorá 
Termín sejby: 25.9. – 25.10. 
Výsevok: 180 – 220 kg/ha 

Množiteľský stupeň: C1,C2 
Potravinárska kvalita: B 
Majiteľ odrody: KWS MOMONT SAS 
Rok registrácie: 2017 
Skorosť: Skorá 
Termín sejby: 10.10. – 25.10. 
Výsevok: 180 – 220 kg/ha

Odroda dosahujúca novú úroveň vysokého úrodového potenciálu bez straty 
vysokej kvality zrna. Veľmi skoro klasí a dozrieva. Aurelius má dobrý zdravotný 
stav a je vysoko odolný proti hrdzi plevovej, múčnatke a hrdzi trávovej.

Je to odroda, ktorej rodičovská línia je držiteľom svetového rekordu v úrode a 
ktorá sa vyznačuje vysokým výnosovým potenciálom najmä pri intenzívnych tech-
nológiách pestovania. Taktiež je vhodná do oblastí s častým výskytom zveri a 
medzi jej významnú charakteristiku patria veľké zdravé zrná, udržiava zdravý vla-
jkový list až do dozretia. 

SANTORIN - osinatá

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná

SILVERIO - osinatá
Množiteľský stupeň: C1 
Potravinárska kvalita: A/B 
Majiteľ odrody: KWS MOMONT SAS 
Rok registrácie: 2018 
Skorosť: Skorá 
Termín sejby: 5.10. – 25.10. 
Výsevok: 180 – 220 kg/ha

Odroda s potravinárskou kvalitou a veľmi vysokou úrodovosťou. Vhodná najmä 
do oblastí často poškodzovaných zverou. Odroda udržuje zdravé listy až do 
dozretia. Má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu a vynikajúcu mrazuvzdornosť  
s výškou stebla cca 80 cm. Silverio je tolerantné voči hrdzi pšeničnej a fuzáriám,  
ale má vyššiu náchylnosť na múčnatku v porovnaní s priemerom.
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Množiteľský stupeň: C1 
Potravinárska kvalita: A/B 
Majiteľ odrody: KWS MOMONT SAS 
Rok registrácie: 2016 
Skorosť: Stredne skorá 
Termín sejby: 5.10. – 25.10. 
Výsevok: 180 – 220 kg/ha

Táto odroda počas odrodových skúšok vykazovala vyšší úrodový potenciál o 23% 
v porovnaní s inými odrodami. Ide o odrodu stredne vysokého vzrastu, ktorá sa 
vyznačuje dosahovaním vysokých odrôd kvalitného a zdravého zrna s potravinár-
skou kvalitou, ktorá je vhodná do extenzivných podmienok. Má výbornú toleranciu 
proti hŕdzi pšeničnej, fuzáriám avšak vyššiu náchylnosť na múčnatku v porovnaní s 
priemerom. VYCKOR je citlivý na prípravky s obsahom Chlórtolurónu. 

VYCKOR - bezosinatá

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná

STROMBOLI - bezosinatá
Množiteľský stupeň: C1 
Potravinárska kvalita: B 
Majiteľ odrody: KWS MOMONT SAS 
Rok registrácie: 2018 
Skorosť: Skorá 
Termín sejby: 5.10. – 25.10. 
Výsevok: 180 – 220 kg/ha

Je to najnovšia odroda z našej ponuky. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti 
poliehaniu, dobrou zimuvzdornosťou a dobrou odolnosťou proti stresu. Má níz-
ke steblo a výbornú schopnosť odnožovania.Je charakteristická skorým odnožo-
vaním, kvitnutím a dozretím. Zdravé listy si udrží až do konca dozretia.Je odolná 
voči fuzarióze, múčnatke, septórii pšeničnej a má výbornú toleranciu voči hrdzi 
pšeničnej.

Množiteľský stupeň: C2 
Potravinárska kvalita: E+ 
Splnomocnený zástupca: Rapool Slovakia, s.r.o. 
Rok registrácie: 2018 
Skorosť: Stredne skorá až stredne neskorá
Termín sejby: Agrotechnický termín 
Výsevok:  3,5 – 5 MKZ/ha 

Táto odroda je stredne vysokého vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu 
a s výbornou zimuvzdornosťou. Vyznačuje sa dosahovaním vysokých odrôd 
kvalitného a zdravého zrna. V kvalite vyniká vyšším obsahom bielkovín. EXPO je 
kompenzačný typ pšenice. Má excelentný zdravotný stav, nižšiu odolnosť má len 
voči DTR.

EXPO - bezosinatá

Pšenica ozimná
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Pšenica ozimná

MV MÉNRÓT - osinatá
Množiteľský stupeň: C1 
Potravinárska kvalita: A1-B1 
Majiteľ odrody: MARTON GENETICS 
Rok registrácie: 2014
Skorosť: Stredne skorá 
Termín sejby: 5.10. – 20.10. 
Výsevok: 200 – 220 kg/ha

Vyznačuje sa dobrou zimuvzdornosťou, toleranciou voči chorobám, výbornou 
odolnosťou proti poliehaniu a stabilnými výnosmi. V intenzívnych podmienkach je 
schopná dosiahnuť úrodu aj nad 10t/ha. 

Množiteľský stupeň: C1 
Potravinárska kvalita: A1-B1 
Majiteľ odrody: MARTON GENETICS 
Rok registrácie: 2013
Skorosť: Skorá 
Termín sejby: 5.10. – 20.10. 
Výsevok: 200 – 220 kg/ha

Skorá odroda so stabilnou úrodou, dobrou zimuvzdornosťou a výbornou odol-
nosťou proti poliehaniu s výškou stebla cca 80-95 cm.  Odporúčame tým pesto-
vateľom, ktorí chcú pri vysokej úrode zachovať aj vysokú potravinársku kvalitu. 

MV NEMERE - osinatá

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná

MV IKVA - osinatá
Množiteľský stupeň: C1 
Potravinárska kvalita: B1-A2 
Majiteľ odrody: MARTON GENETICS 
Rok registrácie: 2015
Skorosť: Veľmi skorá 
Termín sejby: 5.10. – 20.10. 
Výsevok: 200 – 220 kg/ha

Táto veľmi skorá odroda sa vyznačuje výbornou zimuvzdornosťou a intenzívnym 
jarným vývinom. Voči chorobám je priemerne odolná. Výška stebla je cca 80-95 
cm. Pre svoj rýchly vývin počas jari a kvôli skorému dozrievaniu je schopná rekord-
ných výnosov na územiach s dostatočnými  zimnými zrážkami. 
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Jačmeň ozimný

KWS ASTAIRE
Množitelský stupen: C1 
Kvalita: Kŕmna
Majiteľ odrody: KWS MOMONT SAS
Rok registrácie: 2017 
Skorosť: stredne skorý
Typ: Šesťradový 
Termín sejby: 15.9. – 30.9. 
Výsevok: 180 – 220 kg/ha 

Vyznačuje sa jedným z najvyšších výnosových potenciálov v celej Európe. Úrod-
nosťou predbieha novodobé odrody, dokonca aj najnovšie hybridy. Aj pri pestova-
ní v menej intenzívnych podmienkach je schopná väčšej úrody. Spoľahlivá kvalita, 
mimori¬adne stabilné silné steblo, odolné proti poliehaniu. Veľmi dobrá odolnosť 
voči bežným chorobám. Obsah bielkoviny 11 – 12 %.

Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Sladovnícka 
Majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH, Nemecko 
Preferujúca sladovňa: LYCOS - Trnavské sladovne, Sladovňa Michalovce 
Skorosť: stredne neskorý
Rok registrácie: 2011 
Typ: Dvojradový 
Termín sejby: 25.9. – 10.10. 
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKZ/ha

Jačmeň s veľmi dobrou sladovníckou kvalitou. Stredne odolný voči múčnatke a 
hnedej škvrnitosti a dobre odolný voči hrdzi jačmennej. Rastliny majú strednú odol-
nosť voči poliehaniu. Pre dosiahnutie sladovníckej kvality je potrebné prispôsobiť 
N hnojenie, celková odporúčaná dávka N je 60 – 100 kg/ha v závislosti od pred-
plodiny, v dvoch dávkach, druhá dávka na konci odnožovania.

WINTMALT

Jačmeň ozimný

Jačmeň ozimný

MALWINTA
Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Sladovnícka 
Majiteľ odrody: Rapool Slovakia, s.r.o. 
Rok registrácie: 2006
Preferujúca sladovňa: Heineken Slovensko, Sladovňa Michalovce 
Skorosť: stredne neskorý
Typ: Dvojradový 
Výsevok: 3,5 – 4,2 

Je stredne neskorá odroda s veľmi dobrou sladovníckou kvalitou. Vyniká veľmi do-
brým zdravotným stavom, vysokými úrodami s vysokým podielom predného zrna. 
Navyše má vysokú toleranciu suchších podmienok, preto je i v našich podmien-
kach veľmi obľúbenou odrodou. Je všeobecne jeden z najzdravších jačmeňov  
na našom trhu. Vyniká vysokou rezistenciou voči hrdzi jačmennej a múčnatke. 
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Množiteľský stupeň: C1 
Kvalita: Sladovnícka 
Preferujúca sladovňa: Levická Sladovňa
Majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH, Nemecko 
Rok registrácie: 2017 
Typ: Dvojradový 
Termín sejby: čím skoršie na jar 
Výsevok:  3,5 – 5,2 MKZ/ha
Skorosť: stredne skorý

Jačmeň s výberovou kvalitou. KWS Amadora má nadpriemerné výnosy vo všetkých 
výrobných oblastiach SR. Veľmi plastická odroda s výborným zdravotným stavom a 
veľmi dobrou odolnosťou proti po¬liehaniu. Je výborne odolný voči múčnatke, ryn-
chospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej.Výberová sladovnícka kvalita overená v 
praxi v Levickej sladovni (slad s najlepšími kvalitatívnymi parametrami zo všetkých 
sladovných odrôd v roku 2018).

KWS AMADORA

Jačmeň jarný

Jačmeň jarný

IS MALTIGO 
Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Sladovnícka
Preferujúca sladovňa: Levická sladovňa 
Majiteľ odrody: ISTROPOL SOLARY a.s.
Rok registrácie: 2018 
Typ: Dvojradový 
Termín sejby: čím skoršie na jar 
Výsevok: 3,5 – 5,2 MKZ/ha 

Odroda s výberovou sladovníckou akosťou a vynikajúcou výťažnosťou pred-
ného zrna. IS Maltigo má vysoké a stabilné úrody a dobrú odolnosť proti po-
liehaniu. Vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach SK. Per-
spektívna odroda pre Levickú sladovňu a pre produkciu svetového unikátu  
„Levický slad“.
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Množiteľský stupeň: C1 
Kvalita: Sladovnícka
Preferujúca sladovňa: Heineken Slovensko, LYCOS – Trnavské sladovne, 
Plzeňský Prazdroj Slovensko, Sladovňa Michalovce,Levická sladovňa  
Majiteľ odrody: LIMAGRAIN UK Ltd.
Rok registrácie: 2015 
Skorosť: Stredne skorý
Typ: Dvojradový
Termín sejby: siať čo najskôr 
Výsevok: 3,5 – 4,5 MKZ/ha

Je to najpestovanejšia odroda na Slovensku.Vyznačuje sa dlhým klasom  
s vysokým počtom zŕn a vysokou HTZ s dobrou odnožovacou schopnosťou. 
Odroda má gén Mlo, doporučujeme štandardnú ochranu listu a klasu fungicídmi. 
Má dobrú odolnosť voči múčnatke trávovej a veľmi vysokú odolnosť voči hrdzi  
jačmennej a listovým škvrnitostiam.

OVERTURE

Jačmeň jarný

NOVINKA
  NA TRHU



Sója fazuľová

ALBENGA 00
Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Potravinárska (so žltým pupkom) 
Splnomocnaný zástupca v SR: SAATBAU Slovensko, s.r.o.
Rok registrácie: 2017 
Skorosť: Stredne skorá 
Termín sejby: stred apríla – začiatok mája 
Výsevok: 60 zrn/m2 

Odroda s fialovou farbou kvetu. Albenga dosahuje veľmi vysoké úrody porovna-
teľné s neskoršími odrodami. Indeterminantný vzrast poskytuje predlžené obdobie 
kvitnutia. Struky Albengy majú nízku samopukavosť. Typická je pre túto odrodu 
dobrá odolnosť proti poliehaniu a proti všetkým známym chorobám sóje. Medzi 
hlavnú prednosť patrí najmä vysoký obsah bielkovín.

Množiteľský stupeň: C1 
Kvalita: Potravinárska (s bielym pupkom)  
Splnomocnený zástupca v SR: OSIVO a.s. 
Rok registrácie: 2015 
Skorosť: Veľmi skorá  
Termín sejby: 15.4. – 30.4. 
Výsevok: 0,6 – 0,65 MKZ/ha 

Veľmi skorá odroda s rýchlym počiatočným vývojom, s vysokým obsahom 
bielkovín (42,7%) a oleja (21,2%). Farba kvetu je fialová a farba pupku biela vhodná 
aj na kŕmne účely. Vhodná pre pestovanie do kukuričnej aj repnej výrobnej oblasti. 
Výška rastlín u Violy je cca 75 cm a HTZ je 175 g. Odroda Viola má veľmi dobrú 
odolnosť proti poliehaniu.

VIOLA 000

Sója fazuľová
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Množiteľský stupeň: C2 
Potravinárska kvalita: A
Majiteľľ odrody: SAATEN – UNION, Gmbh, Nemecko 
Rok registrácie: 2014
Skorosť: Veľmi skorá 
Termín sejby: Agrotechnický termín 
Výsevok: 200 – 220 kg/ha

Je to jarná odroda, vhodná aj na jesennú sejbu. Vyznačuje sa rýchlym jarným 
vývinom, stredne skorým klasením a stredne skorým dozrievaním. Je nižšieho až 
stredne vysokého vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Má veľmi dobrý 
zdravotný stav, vyniká rezistenciou voči fuzariózam a hrdziam.  

QUINTUS - osinatá

Pšenica jarná



Sója fazuľová

MANTRA 00
Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Kŕmna (s tmavým pupkom)  
Majiteľ odrody: Apsovsementi S.p. A., Taliansko 
Splnomocnený zástupca v SR: OSIVO a.s. 
Rok registrácie: 2018 
Skorosť: Skorá  
Termín sejby: 15.4. – 30.4. 
Výsevok: 50 – 55 zŕn/m2 

Skorá odroda s vysokým úrodovým potenciálom. Vyznačuje sa výborným zdravot-
ným stavom, suchovzdornosťou, nízkou pukavosťou strukov, vysokou odolnosťou 
proti poliehaniu a vyšším obsahom bielkovín. Je ideálna na produkciu pre výrobu 
kŕmnych zmesí, keďže má veľmi nízku úroveň antinutričných látok (TIA 20mg/g), čo 
je menej ako polovičná hodnota známych odrôd pestovaných v súčasnosti.

Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Potravinárska (s bielym pupkom)  
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Rok registrácie: 2018
Skorosť: Stredne skorá  až neskoršia
Termín sejby: 20.4. – 15.5. 
Výsevok: 0,6 – 0,65 MKZ/ha 

Vyznačuje sa najvyšším úrodotvorným potenciálom medzi odrodami vlastného 
segmentu. Je stredne vysokého rastu, popri vysokých výnosoch sa vyznačuje aj 
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Zrná sú stredne veľké až veľké s bielym pup-
kom a farba kvetu je fialová. Odroda bola šľachtená do suchého a horúceho po-
časia. Vyznačuje sa dobrými bielkovinovými hodnotami. Je citlivá na účinnú látku 
metribuzin.

ATACAMA 00 

Sója fazuľová

Sója fazuľová

ES MENTOR 00
Množiteľský stupeň: C2 
Kvalita: Potravinárska (s bielym pupkom) 
Majiteľ odrody: EURALIS SEMENCES
Splnomocnený zástupca v SR: SAATBAU Slovensko, s.r.o.
Rok registrácie: 2012 
Skorosť: stredne skorá 
Termín sejby: stred apríla – začiatok mája 
Výsevok : 60 – 65 zŕn/m2

Suverénne najpestovanejšia a najvšestrannejšia stredne skorá odroda v strednej 
Európe. Vhodná na pestovanie do kukuričnej aj repnej oblasti. Stredne vysoká 
nepoliehavá odroda s výborným zdravotným stavom. Prvé struky nasadzuje vo 
výške 11 – 12 cm. Mentor má veľké semená s vysokým obsahom bielkovín aj oleja.
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Sója fazuľová

KORUS 00

Množiteľský stupeň: C2 

Kvalita: Potravinárska (s bielym pupkom) 

Skorosť: stredne skorá 

Splnomocnený zástupca v SR: IPK AGRO, s.r.o.

Termín sejby: od konca apríla 

Výsevok : 60 – 65 zŕn/m2

Veľmi dobrá kombinácia vysokých úrod semena a vysokého obsahu bielkovín na 
úrovni 43 %. Z hľadiska obsahu oleja ide odrodu , ktorú ocenia potravinári (výroba 
tofu) a výrobcovia kŕmnych zmesí. Rastlina je stredne vysoká s veľmi dobrou odol-
nosťouproti poliehaniu. Výška nasadenia prvého struku je vo výške 12 cm. Korus 
kvitne na fialovo. Semeno je žltej farby bez sfarbenia pupku. 

Množiteľský stupeň: C2 

Kvalita: Potravinárska (so žltým pupkom) 

Skorosť: stredne skorá 

Splnomocnený zástupca v SR: IPK AGRO, s.r.o.

Termín sejby: začiatkom apríla pri teplote pôdy 10° C 

Výsevok : 55 zŕn/m2

Vyznačuje sa veľmi vysokým výnosom a vynikajúcim zdravotným stavom. Odro-
da je výborne adaptovaná pre naše pestovateľské podmienky. Má vysoký obsah 
proteínu.Je stredne vysoká (96 cm) odroda sóje so strednou výškou (12 cm) na-
sadenia prvého struku. Farba semena a pupku je žltá, kvet je fialovej farby. Ob-
sah proteínu (44,5%), a oleja (20,2%) v semene je vysoký. LENKA má veľmi dobre 
hodnotenú odolnosť voči poliehaniu, rýchly počiatočný rast. Je vhodná pre potra-
vinárske účely, odporúčame ju najmä na výrobu tofu a sójového mlieka. Má veľmi 
dobrú odolnosť proti múčnatke a sclerotínii. Dobre je hodnotená odolnosť proti 
virózam.

LENKA 00

Sója fazuľová
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AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Adresa: Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 / 788 08 00

E-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

www.agrotradegroup.sk
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