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Na Celoslovenských dňoch poľa v premiére
Celoslovenských dní poľa 
sa po prvýkrát zúčast-
nila spoločnosť Axereal 
Slovakia. V premiére na 
9. ročníku výstavy v Dvo-
roch nad Žitavou predsta-
vila odrody vo viacerých 
plodinách ako je kukurica, 
sója, pšenica ozimná, sla-
dovnícky jačmeň a hrach. 
Víziou spoločnosti je 
zvýšiť a trvalo udržiavať 
poľnohospodársku výrobu 
s prispením ku kvalite po-
travinárskych produktov.

„Spoločnosť Axereal je 
francúzske družstvo s  13-ti-
síc členmi, pôsobí hlavne vo 
svojej domovskej krajine – 
vo Francúzsku, ako význam-
ný producent a  spracovateľ 
obilnín, má vlastné výrobne 
krmív a mlyny. Od roku 2002 
svoje pôsobenie rozšírila do 
strednej Európy, napr. Ma-
ďarska, Chorvátska, Srbska, 
Rumunska, Bulharska a  od 
1. júla 2019 aj na Sloven-
sko,“ predstavil spoločnosť 
jej zástupca Roman Pinke 
a  dodal: „Naša spoločnosť 
vlastní aj spoločnosť Boort-
malt, ktorá je v  súčasnosti 
najväčším spracovateľom 

sladovníckeho jačmeňa a vý-
robcom sladu na svete.“

Na Celoslovenských 
dňoch poľa spoločnosť pred-
stavila svoje portfólio odrôd 
vo viacerých plodinách a  to 
v pšenici ozimnej, sóji, waxi 
kukurice, ktorá patrí k  nos-
ným programom spoločnos-
ti, taktiež dve odrody sladov-
níckeho jačmeňa z vlastného 
šľachtenia – Planet a  Lau-
reate. Podľa R.  Pinkeho 
tieto odrody sladovníckeho 
jačmeňa patria k  najpesto-

vanejším v  strednej Európe 
a v spoločnosti očakávajú, že 
ich pre nesporne veľmi dob-
ré hospodárske vlastnosti 
a  výborné kvalitatívne para-
metre rovnako dobre príjmu 
aj slovenskí pestovatelia.

Výsledkom spolupráce

Gro odrodového pokusu 
v  Dvoroch nad Žitavou tvo-
rili odrody pšenice ozimnej. 
Ako uviedol R. Pinke sú vý-
sledkom spolupráce spoloč-

ností Axereal a  Florimond 
Despréz, ktoré v  Maďarsku 
založili osivársku spoločnosť 
Isterra. Jej nosný šľachtiteľ-
ský program je zameraný 
predovšetkým na obilniny 
z  nich najmä na pšenicu 
ozimnú. „Naše odrody pše-
nice sa vyznačujú vysokým 
úrodovým potenciálom. 
Presadili sa v  pokusoch aj 
v  praxi v  Maďarsku. V  nie-
ktorých prípadoch v  úro-
dách prekonávajú hybridné 
odrody pšenice. Aktuálne na 

Slovensku máme šesť odrôd 
pšenice ozimnej a pre nasle-
dujúcu sezónu pripravuje-
me ďalšie štyri perspektívne 
materiály,“ dodal k portfóliu 
R. Pinke.

Ťažiskovou odrodou po-
nuky je Bazilio – nižšia, 
veľmi skorá osinatá pšeni-
ca, ktorá v  pokusoch v  Ma-
ďarsku v  posledných troch 
rokoch vždy umiestnila me-
dzi tromi najvýkonnejšími 
odrodami. Kvalitatívne ide 
o elitnú odrodu, obsah dusí-
katých látok sa pohybuje 
na úrovni 12,5 až 13,5 per-
centa. Vytvára pevné nepo-
liehavé steblá, veľmi dobre 
a rýchlo odnožuje, čo je pod-
ľa slov zástupcu spoločnosti 
charakteristické pre všetky 
odrody pšenice z ponuky.

Pestovateľsky prevere-
ná odroda Euclide je nad-
priemerne úrodná osinatá 
pšenica potravinárskej kva-
lity A/E. Vyznačuje sa veľ-
mi dobrým odnožovaním 
a  odolnosťou proti polie-
haniu. Vytvára veľké zrná 
s  vysokou HTZ na (50 g). 
Obsah bielkovín je stredný 
na úrovni 12 až 13 percent. 
Podľa R.  Pinkeho ide o  pri-
spôsobivú odrodu k  rôz-
nym pôdnym podmienkam, 
s  vhodnosťou do všetkých 
výrobných oblastí. Napriek 

tomu, že ide odrodu pšeni-
ce, ktorá je na trhu už desať 
rokov, patrí medzi najvýkon-
nejšie odrody v  pokusoch 
v  Maďarsku a  rovnako aj 
v praxi. Z hľadiska zdravot-
ného stavu je stredne citlivá 
na múčnatku a hrdze, stred-
ne náchylná na fuzariózu. 
Odroda Mutic je jediná bez-
osinatá pšenica v  portfóliu 
spoločnosti. V prípade tejto 
odrody zástupca spoloč-
nosti vyzdvihol poskytova-
nie stabilných úrod a  veľmi 
dobrú mrazuvzdornosť. 
Z  hľadiska kvalitatívnych 
parametrov patrí medzi elit-
né pšenice. Ponuku spoloč-
nosti obohatila nová odroda 
Winner s  elitnou potravi-
nárskou kvalitou. Prešla 
testovaním v  rôznorodých 
podmienkach strednej Eu-
rópy, okrem Maďarska, 
v Chorvátsku, Srbsku a Ru-
munsku. Keďže ide o  osi-
natú odrodu navyše s  veľmi 
dobrou mrazuvzdornosťou 
je odporúčaná do podhor-
ských oblastí s  vyšším vý-
skytom zveri.

Záver prehliadky poku-
su patril odrodám hrachu, 
z  ktorých R.  Pinke predsta-
vil zeleno -semennú odrodu 
Fresnel.

VIERA UVÍROVÁ

S ponukou odrôd pšenice a jačmeňa
Celoslovenských dní poľa 
sa pravidelne zúčastňu-
je spoločnosť Agrotrade 
group spol. s r. o Rožňava 
zameraná na distribúciu 
a servis strojov, technoló-
gií a pesticídov zastrešu-
júcich poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a komunálnu 
oblasť. Taktiež na výrobu, 
predaj a distribúciu slo-
venských farmárskych vý-
robkov v rámci krátkeho 
potravinárskeho reťazca 
FARMFOODS. Na 9. roční-
ku výstavy v rámci svojej 
expozície predstavili odro-
dy pšenice a jačmeňa.

O  expozícii spoločnos-
ti Agrotrade group na vý-
stavisku CDP v  Dvoroch 
nad Žitavou, v  rámci ktorej 
predstavili odrody pšenice 
a jačmeňa, sme sa počas in-
dividuálnej prehliadky po-
rozprávali s  jej zástupcom 
Ing. Petrom Rékom.

Predstavte vašu spoloč-
nosť, jej nosný program 
a ciele.

Spoločnosť Agrotrade 
group,  spol.  s  r.  o. Rožňava 
vznikla v  roku 1993, teda 
máme už viac ako 27 ročnú 
históriu. Naším cieľom je byť 
k dispozícii našim poľnohos-
podárom pri riešení ich po-
trieb. Zabezpečujeme predaj 
a  servis strojov a  technoló-
gií pre poľnohospodárske 
podniky, taktiež predaj osív 
a  chémie pre spotrebiteľov 
s  cieľom uspokojiť potreby 

technického zabezpečenia 
a  ochrany rastlín s  príprav-
kami do poľnohospodárstva, 
lesníctva a  komunálnej ob-
lasti. Taktiež zabezpečujeme 
výrobu, predaj a  distribúciu 
výnimočných slovenských 
farmárskych výrobkov 
v  krátkom potravinárskom 
reťazci FARMFOODS. Sna-
žíme sa tým naplniť záujem 
slovenského spotrebiteľa, 
orientovaného na kvalitné 
domáce farmárske výrobky, 
aby mohol kvalitné a zdravé 
potraviny nakúpiť na jed-
nom mieste.

Aký význam majú pre 
vašu spoločnosť Celoslo-
venské dni poľa?

Je to príležitosť obozná-
miť širokú verejnosť s  port-
fóliom spoločnosti, ktoré 
je veľmi široké. Umožniť 
poľnohospodárom vidieť na-

živo techniku, prípadne pri 
práci, čo však v  tomto roku 
pre pandémiu nebolo možné 
a samozrejme v pokuse pred-
staviť naše portfólio odrôd. 
Dôležitá je i možnosť uctiť si 
našich zákazníkov pozvaním 
do nášho stanu a posedieť pri 
priateľskom rozhovore.

Čo ponúkate poľnohos-
podárom-prvovýrobcom, 
resp. čo všetko prezentuje-
te v  rámci svojej expozície 
v Dvoroch nad Žitavou?

Vzhľadom na situáciu 
okolo Covid -u, stroje a tech-
nológie – ako som už uvie-
dol, nebolo možné prezen-
tovať. Napriek tomu môžu 
návštevníci vidieť porasty 
tých najúrodnejších obilnín 
z nášho portfólia, konkrétne 
štyri odrody pšenice ozim-
nej a  jednu odrodu jačmeňa 
ozimného.

Zo pšeníc ako prvú by 
som predstavil skorú osinatú 
odrodu Santorin s  vysokým 
úrodovým potenciálom, po-
travinárskej kvalita B. V  jej 

rodičovskej línii je zastúpe-
ná odroda OAKLEY, ktorá 
je držiteľom Guinessového 
úrodového rekordu. Silverio 
je skorá osinatá odroda s po-
travinárskou kvalitou A/B. 
Jej prednosťou je vynikajúca 
mrazuvzdornosť, je vhodná 
aj do oblastí s veľkým poško-
dením zverou.

Z  bezosinatých pšeníc tu 
máme dve odrody – Strom-
boli a  Vyckor. Stromboli je 
nízka pšenica, potravinár-
skej kvality B, vyznačuje sa 
skorým odnožovaním, je 
odolná proti poliehaniu, vý-
borne toleruje napadnutie 
hrdzou pšenicovou. Naproti 
tomu Vyckor potravinárskej 
kvality A/B, je skorá odroda 
vhodná i  do extenzívnejších 
podmienok, vyznačuje sa 
dobrou zimuvzdornosťou.

Jačmeň ozimný – KWS 
Astaire je odroda s  najvyš-
ším úrodovým potenciálom 
a  stabilným silným steblom 

s  veľmi dobrou odolnosťou 
proti chorobám.

Ktoré ďalšie produkty 
predstavujete na CDP?

V  tomto roku vidíme vý-
bornú možnosť prezentovať 
vlastnosti daných odrôd 
v  teplotne aj zrážkovo ne-
štandardných podmien-
kach, kedy jasne preukázali 
svoj potenciál a  kvalitu. 
O dobrý zdravotný stav plo-
dín sa postarali aj produkty 
bakteriálnej a listovej výživy 
Agrotrade Group, ktoré boli 
aplikované na políčkach.

Napríklad Phylazonit 
– bakteriálne hnojivo, kto-
ré pomáha rastline lepšie 
hospodáriť s  vodou, znížiť 
dávky priemyselných hno-
jív, absorbovať živiny, mikro 
a makro prvky z pôdy a pod-
poruje rast koreňov. Listové 
hnojivo AT -Energia Humín 
dodalo rastlinám potrebné 
makroprvky, resp. živiny, 
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Expozícii spoločnosti Agrotrade group, spol. s r. o., Rožňava dominovali odrody pšenice ozimnej, 
v popredí odroda Vyckor.

Silverio je skorá osinatá odroda pšenice, ktorej prednosťou je vynikajúca mrazuvzdornosť, je vhodná 
aj do oblastí s vyšším tlakom zveri. 
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R. Pinke, zástupca spoločnosti Axereal: Naše odrody pšenice sa vyznačujú vysokým úrodovým 
potenciálom. V niektorých prípadoch v úrodách prekonávajú hybridné odrody pšenice.


