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Roľnícka spoločnosť a.s.
980 41 Bottovo 154

IČO: 315 807 00
IČ DPH: SK2020463269

e-mail: rsbottovo@rsbottovo.sk
web: www.rsbottovo.sk

Ing. Roman Kostovič

Ing. Slávka Balgová

riaditeľ obchodného úseku
0903 553 092

výroba osív
0903 553 091

Vážení zákazníci,
predkladáme Vám katalóg osív Roľníckej spoločnosti a.s.
Bottovo. Tradícia výroby osív začala u nás v roku 1977 samozrejme ešte pod iným názvom. V roku 1991 vzniklo družstvo,
ktoré sa v roku 1993 pretransformovalo na súčasnú akciovú
spoločnosť.
Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo Vám ponúka hlavne osivá
obilnín, strukovín, ďatelinovín, tráv a niektorých ďalších plodín. Osivá vyrábame prevažne na vlastných množiteľských
plochách, ale aj u zmluvných dodávateľov. Následné spracovanie prebieha na modernej čistiacej a moriacej linke v Martinovej (Cimbria Heid - bola spustená v roku 2015).
Ponuka našej spoločnosti vychádza z dlhoročných skúseností s výrobou osív a zároveň je výsledkom spolupráce s majiteľmi ponúkaných odrôd.

...vývoj zakorenený v tradícii

NA SEZÓNU JESEŇ 2021
PRIPRAVUJEME NASLEDOVNÉ DRUHY A ODRODY

PŠENICA OZIMNÁ
AIRBUS
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

veľmi skorá, osinatá odroda
vynikajúca potravinárska kvalita
dlhý klas vysokým počtom zŕn
kratšie steblo
výborný zdravotný stav
nepolieha

skorší termín sejby do 15.10.
použiť vyšší výsev
vhodná do všetkých výrobných oblastí
použiť len nízku dávku morforegulátora

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ

CH COMBIN
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ veľmi dobre využiteľná aj pre neskoršie termíny siatia vďaka rýchlemu jarnému vývinu a
silnému odnožovaniu
‣‣ vhodná predplodina pre repku
‣‣ výsev 3,5 – 4,5 MKS / ha
‣‣ odroda vhodná pre intenzívne aj extenzívne
pestovanie

skorá osinatá odroda nízkeho vzrastu
vynikajúca potravinárska kvalita
silne odnožuje, odolná voči poliehaniu
dobrý zdravotný stav
zimuvzdornosť, nižší vzrast
vyššia HTZ, vysoký počet klasov
vysoká tolerancia stresových podmienok

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: Rapool Slovakia, s.r.o.
2
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ANTONIUS
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
‣‣ odporúčaný výsev je 330 – 420 zŕn na m2, to
znamená cca 180 kg/ha až 200 kg/ha
‣‣ pri intenzívnom pestovaní sa doporučuje
použitie morforegulátorov a zvýšiť množstvo
prijateľného dusíka
‣‣ odroda vhodná na neskoršie sejby

vysoko kvalitná osinatá potravinárska odroda
dosahuje vysoké a stabilné úrody
zrno má vysoký obsah bielkovín
lepok má vysokú kvalitu, hlavne ťažnosť
skorosť a suchovzdornosť
dobrý zdravotný stav

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: zast. Saatbau Slovensko, Trnava

SU ASTRAGON NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣ kvalitná skorá kŕmna osinatá pšenica stredného vzrastu
‣‣ vysoký výnos a tolerancia voči stresu
‣‣ veľmi dobrý zdravotný stav
‣‣ rýchle nalievanie zrna a vysoký počet zŕn v
klase
‣‣ vyšší počet klasov na m2
‣‣ HTZ stredná až vysoká

‣‣ veľmi dobré využiteľná pre skorý zber
‣‣ vhodná do suchých lokalít a piesčitých až kamenitých pôd
‣‣ vhodná do lokalít s vyšším výskytom diviačej
zvery
‣‣ vďaka veľmi dobrému zdravotnému stavu nevyžaduje vyššiu fungicídnu clonu

Majiteľ odrody: zast. Rapool Slovakia, s.r.o.

EXPO NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ veľmi dobre využiteľná aj pre neskoršie termíny
‣‣ vykazuje dobrú toleranciu k predplodinám ako
pšenica alebo kukurica
‣‣ výsev 3,5 – 5 MKS / ha
‣‣ odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí
‣‣ aplikovať kvalitatívnu dávku dusíka

excelentné potravinárske parametre
vynikajúci úrodový potenciál
kompenzačný typ pšenice, vysoká HTZ
stredne skorá odroda
výborná zimuvzdornosť
vysoká odolnosť voči fuzáriám a hrdzi plevovej

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: zast. Rapool Slovakia, s.r.o.
KATALÓG OSÍV NA ROK 2021 / 2022
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CAPO
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ vhodná do suchých, chudobných podmienok
‣‣ termín výsevu sa odporúča od 5.10. do 15.11.
‣‣ hustota výsevu 180 – 200 kg/ha

vynikajúca pekárenská kvalita
osinatá, bieloklasá odroda s dlhým steblom
výborná odnoživosť
veľmi dobrá zimuvzdornosť
intenzívny jarný štart
suchovzdornosť a výborný zdravotný stav
adaptabilnosť odrody na daný región

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht G.m.b.h ( zast. v SR Legusem p.t, Piešťany )

RGT ZORNICA NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣ pokračovateľka odrody Balada
‣‣ osinatá odroda vhodná na pozemky s vysokým
výskytom zveri
‣‣ skorá odroda s dobrou odnoživosťou
‣‣ skvelá úroda s áčkovou kvalitou
‣‣ výborná mrazuvzdornosť

‣‣ široké časové rozpätie sejby
‣‣ vhodná do všetkých výrobných oblastí s vyšším hnojením dusíkom
‣‣ prechádza do E - kvality

Hodnotenie pekárenskej akosti A
Majiteľ odrody: zast. VP Agro Slovensko s.r.o., Trnava

ANNIE
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

vysoko kvalitná osinatá potravinárska pšenica
nižšia s vysokou odnožovacou schopnosťou
výborná mrazuvzdornosť
toleratná k predplodine ako obilnina
vysoká odolnosť proti fuzáriám v klase
vysoká odolnosť voči múčnatke trávovej
pevné steblo, nepolieha

vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
odporúčaný výsev je nižší 2,8 – 3,8 MKS/ha
znáša neskoršie termíny sejby
stačí nižšia dávka morforegulátora

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: zast. Selgen, Galanta
4
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PS DOBROMILA KVALITNÁ SLOVENSKÁ ODRODA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ termín sejby do 15.10.
‣‣ vhodná na pestovanie do KVO a RVO
‣‣ použiť morforegulátor

skorá a vyššia odroda
osinatá, úrodná odroda
vysoká HTZ 48 g
zimuvzdorná a suchovzdorná odroda

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: NPPC, VÚRV Piešťany

LORIEN
prednosti

odporúčania

‣‣ poloneskorá osinatá odroda
‣‣ vyšší vzrast, pevné steblo
‣‣ dobrá odolnosť voči poliehaniu

‣‣ vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných
oblastiach

Majiteľ odrody: zast. Selgen, Galanta

PS LUANA KVALITNÁ SLOVENSKÁ ODRODA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ termín sejby do 15.10.
‣‣ vhodná na pestovanie vo všetkých VO
‣‣ nepresievať, dobre odnožuje

poloskorá bezosinatá pšenica
výborná odolnosť voči chorobám
dobrá zimuvzdornosť
HTZ 44 g ( dobrá )
zimuvzdorná a suchovzdorná odroda

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: NPPC, VÚRV Piešťany
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Promylograf TS6
Vzorka: PD Jelšovce Dobromila
Poznámka: HLV798; VL 10,8; L 34,8; N.1. 15,9; P.č. 334; Z85%
Ext. väznosť: 57,6%
Kód vzorky: P449/2020 - Dátum 2.9. 2020

Čas:
17:56

18:28

Doba odležania:
30

60 min

Ťažný odpor:
318

360 PE
Ťažnosť:

232

219 mm

Maximum:
626

843 PE
Energia:

174

180 cm2

Pomerové číslo:
1.37

1.64

Vzorka: Dobromila NPPC LO
Poznámka: HLV843; VL 13,5; L 28,9; N.1. 13,7; P.č. 353; Z75%, popol 1,52
Ext. väznosť: 57%
Kód vzorky: P188/2019 - Dátum 11.6. 2019

Čas:
10:32

11:05

Doba odležania:
30

60 min

Ťažný odpor:
295

434 PE
Ťažnosť:

202

208 mm

Maximum:
548

818 PE
Energia:

128

188 cm2

Pomerové číslo:
1.46
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Promylograf TS6
Vzorka: PD Jelšovce Luana
Poznámka: HLV795; VL 11,8; L 29,7; N.1. 14,0; P.č. 357; Z70%
Ext. väznosť: 53%
Kód vzorky: P448/2020 - Dátum 2.9. 2020

Čas:
17:22

17:55

Doba odležania:
30

60 min

Ťažný odpor:
261

274 PE
Ťažnosť:

203

188 mm

Maximum:
655

497 PE
Energia:

121

109 cm2

Pomerové číslo:
1.28

1.46

Vzorka: PS Luana NPPC LO
Poznámka: HLV822; VL 13,4; L 24,1; N.1. 11,9; P.č. 351; Z57%, popol 1,53
Ext. väznosť: 53%
Kód vzorky: P191/2019 - Dátum 11.6. 2019

Čas:
12:04

12:38

Doba odležania:
30

60 min

Ťažný odpor:
341

442 PE
Ťažnosť:

180

179 mm

Maximum:
576

781 PE
Energia:

122

159 cm2

Pomerové číslo:
1.9

KATALÓG OSÍV NA ROK 2021 / 2022
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GENIUS
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ veľmi dobre využiteľná aj pre neskoršie termíny siatia
‣‣ vykazuje dobrú toleranciu k predplodinám ako
pšenica
‣‣ výsev 3,5 – 5 MKS / ha
‣‣ odroda vhodná pre intenzívne aj extenzívne
pestovanie

mimoriadna potravinárska kvalita
vysoký výnos kvalitného zrna
skorá odroda s dobrým zdravotným stavom
zimuvzdornosť, nižší vzrast
vyššia HTZ, dlhé klasy

Hodnotenie pekárenskej akosti E
Majiteľ odrody: Rapool Slovakia, s.r.o.

AVENUE
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ plastická odroda, vhodná pre pestovanie vo
všetkých výrobných oblastiach
‣‣ pre využitie skorosti je doporučený skorší
výsev
‣‣ v KVO od 15.9. do 25.9. - 3,3 až 3,8 MKS/ha
‣‣ robiť skoršie zásahy do porastu

najskoršia potravinárska odroda v SR
optimálna predplodina pre repku
krátke rastliny odolné voči poliehaniu
vysoká regeneračná schopnosť na jar
vysoká odolnosť proti klasovým chorobám
zdravá odroda vhodná pre sejbu po obilnine

Hodnotenie pekárenskej akosti A/B
Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ

JAČMEŇ OZIMNÝ
CASANOVA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

dvojradá, úrodná odroda
sladovnícka odroda, najskoršia v sortimente
vysoký podiel predného zrna
dobrý zdravotný stav, suchovzdornosť
vysoká odnožovacia schopnosť

Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ
8

možnosť pestovania po obilnine
vhodná do všetkých klimatických oblastí
pestovania ozimného jačmeňa
odporučený termín sejby je 25.9. – 15.10.
výsevok 3,5 – 4,0 MKS/ha

Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo

JUP
prednosti

odporúčania

‣‣ najvýnosnejšia stredne skorá odroda s dlhým
klasom
‣‣ šesťradá odroda vhodná do všetkých oblastí
pestovania ozimného jačmeňa
‣‣ veľmi dobrý zdravotný stav
‣‣ vyhovujúca odolnosť proti poliehaniu
‣‣ veľké zrno s vysokou HTZ ( 49 g )
‣‣ dlhšie steblo – 104 cm
‣‣ zimuvzdornosť a odolnosť voči plesni snežnej

‣‣ odolná voči vyzimovaniu
‣‣ sejba v agrotech. lehote pre danú VO ( 20.9.10.10.)
‣‣ odporučený výsev je 4 až 4,5mil.klíč. zŕn /ha
‣‣ znáša pestovanie po obilnine
‣‣ použitie morforegulátora

Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ

LG TRIUMPH

NOVINKA

prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ vhodná do všetkých výrobných oblastí
‣‣ možnosť pestovania po obilnine
‣‣ výsevok 4 MKS / ha

vysoký výnos
výborná odolnosť proti poliehaniu
výborný zdravotný stav
veľké zrno s HTZ 47 g
intenzívne odnožuje

Majiteľ odrody: zast.Limagrain Central Europe Cereals,,Praha, CZ

KATALÓG OSÍV NA ROK 2021 / 2022
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MARYSELL NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ vhodná do všetkých výrobných oblastí
‣‣ sejba v agrotechnickej lehote pre danú VO
‣‣ odporúčaný výsevok je 3,2 – 4,0 MKS/ha

skorá výnosná novinka v testovaní Heinekenu
dvojradý sladovnícky ozimný jačmeň
vysoká odnožovacia schopnosť
vysoká HTZ a vysoký podiel predného zrna
veľmi dobrá odolnosť voči chorobám

Majiteľ odrody: zast.Limagrain Central Europe Cereals,,Praha, CZ

RAŽ OZIMNÁ
DANKOWSKIE TURKUS NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

skorá odroda s veľkým zrnom
nenáročná, vysoká zimuvzdornosť
ideálne pádové číslo
výborný zdravotný stav
nízke náklady – stabilný výnos

vhodná pre všetky výrobné oblasti
nemá špecifické požiadavky na agrotechniku
termín sejby do 10.10.
výsev 3 MKS / ha

Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin Sp.Z o.o., Poľsko
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TRITIKÁLE OZIMNÉ
TRAPERO NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣ stredne skorá a úrodná odroda
‣‣ rekordné a stabilné výnosy vo všetkých oblastiach pestovania
‣‣ tradičný typ s tuhou slamou
‣‣ vysoká zimuvzdornosť, nenáročná odroda
‣‣ veľmi dobrý zdravotný stav

‣‣ odporúčaný výsevok v optimálnom agrotermíne je 3,2 – 3,6 MKS/ha
‣‣ nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
‣‣ veľmi hodnotná zložka krmiva pre ošípané a
hydinu

Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin Sp.Z o.o., Poľsko

KATALÓG OSÍV NA ROK 2021 / 2022
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NA SEZÓNU JAR 2021 / 22
PRIPRAVUJEME NASLEDOVNÉ DRUHY A ODRODY

JAČMEŇ JARNÝ
OVERTURE
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

výberová sladovnícka kvalita A
výborný zdravotný stav
dobre znáša horšiu predplodinu
HTZ = 47,0 g
odolnosť voči poliehaniu
odolnosť proti múčnatke ( mlo )

siať čo najskôr, „ nezamazať „
výsev: 3,5 – 4,2 MKS / ha
pestovanie vo všetkých výr. oblastiach
postrážiť si hnedú škvrnitosť vhodným fungicídom

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: LIMAGRAIN Europe S.A. Francúzsko
Rok registrácie: 2014

MALZ
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ dosahuje vysoké úrody vo všetkých výrobných
oblastiach
‣‣ odporúčaný výsev je v rozmedzí 4,0 4,5 mil.
klíč. zŕn/ha
‣‣ výživa N: po okopanine do 30 kg/ha po obilnine a v horších podmienkach do 60 kg/ha

poloneskorý stredne vysoký jačmeň
odroda má výborný zdravotný stav
odroda má výborný zdravotný stav
veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu
má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu
má dobrú odolnosť voči hrdzi jačmennej
má vysoký podiel predného zrna

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: LIMAGRAIN Europe S.A. Francúzsko
Rok registrácie: 2002
12

Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo

KANGOO
prednosti

odporúčania

‣‣ plastická odroda, so stredným odnožovaním
‣‣ stredne neskorá odroda s dobrou
‣‣ odolnosťou proti poliehaniu má dobrý zdravotný stav, vrátane dobrej odolnosti proti rynchospóriovej škvrnitosti, na ha hrdzi jačmennej
a múčnatke trávovej
‣‣ má vysokú výťažnosť predného zrna

‣‣ dosahuje stabilné vysoké úrody zrna vo všetkých VO
‣‣ doporučuje sa fungicídné ošetrenie
‣‣ odporúčaný výsev:
KVO 3,5 – 4,0 mil. klíč. zŕn
RVO 3,5 mil. klíč. zŕn na ha
ZVO 4,0 – 4,5 mil. klíč. zŕn

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: LIMAGRAIN Europe S.A. Francúzsko
Rok registrácie: 2009

LG TOSCA NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

výberová sladovnícka kvalita A
výborný zdravotný stav
vysoký podiel predného zrna
vysoká HTZ = 47,0 g
nepoliehavá odroda
odolnosť proti múčnatke (mlo)

Odporučenie :
siať čo najskôr, „nezamazať„
výsev: 3,5 – 4,2 MKS / ha
pestovanie vo všetkých výr. oblastiach
postrážiť si hnedú škvrnitosť vhodným fungicídom

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: LIMAGRAIN Central Europe Cereals, Praha, CZ
Rok registrácie: 2020

KATALÓG OSÍV NA ROK 2021 / 2022
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PŠENICA JARNÁ
GRANNY
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ odroda je vhodná do všetkých výrobných
oblastí
‣‣ termín výsevu, čo najskôr na jar, znáša aj výsev do vlhkej a chladnejšej pôdy
‣‣ výsev sa odporúča 4,0 – 4,5 mil. klíč. zŕn na ha

poloskorá osinatá odroda
má vysokú hodnotu objemovej hmotnosti
stredná odnožovacia schopnosť
dobrá odolnosť k poliehaniu / kratšie steblo /

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR
Rok registrácie: 2004

QUINTUS
prednosti
‣‣ osinatá odroda s vysokým úrodovým potenciálom
‣‣ výnimočná rezistencia voči fuzariózam a hrdziam
‣‣ stredne skoré klasenie a stredne skorá zrelosť
‣‣ veľmi dobrý zdravotný stav listov i klasu
‣‣ stredne vysoký porast
‣‣ dobrá odolnosť voči poliehaniu

odporúčania
‣‣ odroda je vhodná do všetkých výrobných
oblastí
‣‣ možnosť pestovania po kukurici i po pšenici

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: SAATEN – UNION, Gmbh, Nemecko
Rok registrácie: 2014
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OVOS SIATY
VÁCLAV
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ odroda vhodná do všetkých výr. oblastí
‣‣ siať čo najskôr
‣‣ výsev 5,0 MKS/ha

skorosť, nižšia plevnatosť
vysoký podiel predného zrna
ekostabilita
vysoký úrodový potenciál
pevné steblo
HTZ = 37 – 40 g

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: NPPC Lužianky ( VŠS Vígľaš Pstruša )
Rok registrácie: 2013
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HRACH SIATY
ESO
prednosti
‣‣ stredne skorá, úrodná odroda
‣‣ stredné až vysoké rastliny
‣‣ žltosemenná odroda, farebne vyrovnané semená
‣‣ odroda poskytuje vysoké úrody semena

odporúčania
‣‣ využiteľná na potravinárske aj krmovinárske
účely
‣‣ – vhodná je skorá sejba, odporúčaný výsev je
1,0 mil
‣‣
‣‣ klíč. zŕn na ha ( 280 – 300 kg )

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR
Rok registrácie: 2012

IMPULS NOVINKA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ využiteľná na potravinárske účely
‣‣ vhodná je skorá sejba, odporúčaný výsev je
1,0 mil klíč. zŕn na ha ( 280 – 300 kg )
‣‣ bez významných rizík pri pestovaní

zelenosemenná stredne skorá odroda
stredne vysoká odroda typu semi-leafless
rýchly počiatočný rast
veľmi vysoká a stabilná úroda nadpriemerná
odolnosť proti poliehaniu behom vegetácie a
pred zberom
‣‣ vysoký podiel N – látok v semene
Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR
Rok registrácie: 2014
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PELUŠKA
ARVIKA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ na pestovanie vo všetkých výr. oblastiach
‣‣ odporúčaný výsev je 1,2 MKS/ha
‣‣ plastická odroda

nižšia HTZ znižuje náklady na osivo
vhodná do jarných miešaniek, na senáž,
aj na zelené hnojenie
vynikajúci zdravotný stav
dobrá odolnosť k poliehaniu
suchovzdornosť

Šľachtiteľ / Majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR
Rok registrácie: 1972
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SÓJA FAZUĽOVÁ
ES MENTOR
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ doporučuje sa pestovanie 60 – 65 zŕn/m²
‣‣ prvé struky nasadzuje vo výške 1112cm
‣‣ vhodná na pestovanie do kukuričnej aj
repnej oblasti

najpestovanejšia odroda
stredne vysoká, nepoliehavá
rovnomerne dozrieva
semeno je veľké so svetlým pupkom
má vysoký obsah bielkovín a oleja
optimálny na využitie pre špeciálne potravinárske účely

Majiteľ odrody: zast. Saatbau Slovensko, Trnava

ALBENGA
prednosti

odporúčania

‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

‣‣ odporúča sa výsev 60 zŕn/m²

úrodná stredne skorá odroda
stredne vysoký, husto vetviaci porast
rovnomerne dozrievajúce, veľké semená
semeno má žltý pupok
má vysoký obsah bielkovín

Majiteľ odrody : zast. Saatbau Slovensko, Trnava
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KRMNÉ MIEŠANKY
Predstavujeme Vám novú filozofiu kŕmenia objemovými krmovinami. Tradičný spôsob výživy začína z objemových krmív a podľa ich kvality formuje kŕmnu dávku. Od roku 2015 firma Bottovo
pracuje na novej filozofiu výroby objemových krmovín, počnúc základným faktorom: Stráviteľnosť
krmiva.
Našou základnou filozofiou výroby kŕmnych miešaniek je stráviteľnosť v bachore.

Ďalším faktorom sa snažíme zamerať na zlepšenie
pomeru medzi príjmom sušiny / výnosom mlieka.
Príliš často pri väčšom príjme sušiny nezodpovedalo väčšej produkcii (rýchlosť priechodu), inými
slovami, bachorová mikroflóra nemala čas stráviť
objemové krmivo a následne sa dosiahla nízka
účinnosť krmiva. Dôsledok tohto: Zvýšenie nákladov, Slabá produkcia mlieka, Dysmetabolizmus,
Acidóza atď.

Výskum odrôd pre rôzne obilno – trávne miešanky siaha do minulosti spred 30 rokov. Na základe nových poznatkov, odrôd a potrieb aj vplyvom
globálneho otepľovania vo výskume pokračujem
ešte intenzívnejšie. Vyberáme najlepšie odrody
osív a priamo na našom podniku v Bottove robíme pokusy. Tradícia výroby miešaniek ústi do dňa
poľa, kde spoločne so zákazníkmi vyhodnocujeme
porasty miešaniek.
Naším cieľom je pripraviť konzistentnú miešanku
pre konkrétnu oblasť s cieľom dosiahnutia najvyššej stráviteľnosti. Tie najkvalitnejšie miešanky dosahujú stráviteľnosť od 70-75 % pri maximálnom
úrodovom potenciáli.
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Náš výskum sa vykonáva na zefektívnenie výroby objemových krmív a zameriava sa na efektívne využitie krmiva a stráviteľnosť krmív. Neustále
hľadáme nové odrody a kultivary, aby sa zvýšila
efektivita krmiva v našom podniku.
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Osobitá ponuka
Okrem týchto osív pre jarnú sezónu pripravujeme osivá tráv ( mätonoh trváci, mätonoh jednoročný,
kostrava lúčna, kostrava červená, kostrava trsteníkovitá, timotejka lúčna a ďalšie, ) osivo ďateliny lúčnej, lucerny siatej. Ponuku tráv a ich zmesí vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám a potrebám
odberateľov.
V rámci našej ponuky osív a zmesí pre greening a medziplodiny
sme pre vás pripravili nasledovné:
MEDZIPLODINY
pohánka, reďkev siata, facélia vratičolistá
INÉ ZMESI
Prednosť

Zloženie zmesí

Popis

všestranná

50% pohánka
20% facélia
30% reďkev siata

obohacuje pôdu o dusík i organickú hmotu, zlepšuje jej
kvalitu, rýchlo rastie a má ozdravný efekt

jednoduchá

85% pohánka
15% facélia vratičolistá

nenáročná dvojzložková zmes, facélia dobre prekorení
pôdu a pohánka svojimi výlučkami uvoľňuje živiny z
menej prístupných foriem

ekonomická

50% reďkev siata
20% ovos siaty
20% facélia fratičolistá
10% mätonoh mnohokvetý

obohatí pôdu o organickú hmotu a zamedzí erózii,
mätonoh nevymŕza

Roľnícka spoločnosť a.s. Vám zabezpečí:
‣‣ kvalitné osivá priamo k Vám ( doprava v rámci SR )
‣‣ morenie osiva podľa požiadaviek
‣‣ balenie osiva na mieru ( 500 až 1000 kg big – bagy, 50 kg vrecia )
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Poznámky:
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OBÁLKA

...vývoj zakorenený v tradícii
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