AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.

Katalog osiv GK pro jaro 2019

Vážení pěstitelé,
dovoluji si vás oslovit, pro jarní osev roku 2019, s nabídkou osiv
společnosti GK, která má v šlechtění devadesátiletou tradici a ve své
krajině původu, Maďarsku, je jedním z největších výzkumných ústavů
vůbec. Osivy této společnosti se celosvětově osévá přibližně 1 mil. ha orné
půdy napříč jednotlivými plodinami a finální úprava osiva, dle normy
ISO 9001:2001, probíhá ve vlastních moderních výrobních závodech.
Vybrané produkty této společnosti jsme se rozhodli zastupovat z několika
důvodů. Tím zásadním je nízká cena osiv GK oproti globální značkové
konkurenci. Neplatíte zde peníze navíc za nebývalý korporátní aparát
a za vysoké provozní a další náklady.
V pytlích s osivem GK tímto obdržíte zajímavý poměr cena/výkon a taktéž
ročníkovou stabilitu a spolehlivost ověřenou v maďarských podmínkách,
o nichž je známo, že se vyznačují silným nedostatkem srážek, ještě
extrémnějším, než je v podmínkách ČR běžné. Společnost GK je tak
nucena této skutečnosti ve svém šlechtitelském programu přihlížet
a na svých sedmi šlechtitelských střediscích se jí to daří.
KONTAKT:
AgroKonzulta Žamberk
Klostermanova 1258
564 01 Žamberk
tel.: 465 676 767
e-mail: osiva@agrokonzulta.cz
web: www.agrokonzulta.cz

Proto věřím, že se i u vás najde prostor si tyto genetické materiály na části
výměry nebo několika honech vyzkoušet, pomyslně „osahat“ a srovnat
si je s jakoukoliv konkurencí.
Domnívám se, že adaptabilita odrůd na silný nedostatek vláhy bude
jedním z klíčových faktorů, má-li v našich podmínkách konkrétní odrůda
uspět. I z tohoto důvodu hledáme genetiku v místech, kde již s extrémními
přísušky mají letité zkušenosti.
Naše společnost si nehraje na nešvar doporučených cen u osiv, a tak
cenové podmínky za osivo jsou napsány u jednotlivých odrůd na konci
popisku a jsou již konečné, férové a transparentní.
S přáním všeho dobrého,
Petr Šmída, ředitel společnosti AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
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OSIVO KUKUŘICE
Moření: Maxim XL, balení: 70000 semen

GKT 211
-

(FAO 220)
Tříliniový velmi raný hybrid vhodný na siláž i zrno
Vynikající suchovzdornost
Rychlý počáteční růst
Vhodný i pro pozdní zásev nebo do vyšších a chladnějších pěstitelských oblastí
Možnost úspěšného setí po sklizni ozimých obilních předplodin (energetické žito) na zeleno, jako následná
plodina na siláž
Kvete před nástupem letních horkých teplot, proto bývá palice dobře opylovaná až do špičky
Dobrá odolnost fuzariózám a helmintosporióze
Výsevek 95 - 100 tis. semen/ha
Cena: 1650 Kč/balení 70000 semen

GKT 3213
-

(FAO 240)
Dvojliniový hybrid vhodný na siláž i zrno
Vynikající suchovzdornost, mohutný kořenový systém
Výborné výsledky v intenzivních pěstitelských podmínkách, nadprůměrné v extenzivních
Dobrá odolnost fuzariózám
Výsevek 90 - 95 tis. semen/ha
Cena: 1650 Kč/balení 70000 semen

GKT 270
-

(FAO 270)
Tříliniový hybrid vhodný na siláž i zrno
Vynikající suchovzdornost a odolnost tropickým teplotám
Vynikající stabilita výnosů a vysoká kvalita siláže
Rychlý start vegetace
Palice s tenkým vřetenem
Výsevek 80 - 90 tis. semen/ha
Cena: 1750 Kč/balení 70000 semen

GKT 288 (FAO 290)
-

Tříliniový hybrid vhodný na siláž i zrno
Středně raný hybrid s mohutným kořenovým systémem a silným stéblem
Vysoký genetický potenciál výnosu, opylení palic až do špičky
Rychlý start vegetace a odolnost suchu
Výborná odolnost fuzariózám
Výsevek 80 - 90 tis. semen/ha
Cena: 1600 Kč/balení 70000 semen
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SAROLTA (FAO 290)
-

Tříliniový hybrid vhodný na siláž i zrno
Vynikající suchovzdornost
Vysoká plasticita a odolnost stresovým faktorům
Zrno s vysokým obsahem karotenu
Nadprůměrná odolnost všem houbovým chorobám
Nejprodávanější hybrid GK
Na dotaz možno i v produkci BIO
Výsevek 80 - 90 tis. semen/ha
Cena: 1400 Kč/balení 70000 semen

OSIVO SLUNEČNICE
Moření: Maxim 025 FS + Apron XL, balení: 150 000 semen

GK Petrus CLP
-

Velmi raný Clearfield hybrid
V maďarských tříletých registračních pokusech s obsahem oleje 50,4 %
Odolný proti raným infekcím perenospory
Termín setí 15.4. – 15.5.
Výsevek 65-75 tis. semen/ha
Cena: 5000 Kč/balení (cca 2 – 2,3 ha)

Manitou PR
-

Raný hybrid do všech podmínek s vysokým výnosovým potenciálem
Vysoká plasticita, adaptabilita a ročníková stabilita výnosu
Velmi rychlý počáteční růst
Rezistentní k peronospoře
Výsevek 65-75 tis. semen/ha
Cena: 2400 Kč/balení (cca 2 – 2,3 ha)
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OSIVO SÓJE
Moření: Vitavax + očkovací látka

Pannónia Kincse
-

Středně raná odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí
Středně velké žluté kulaté semeno se světlým pupkem a nadprůměrnou HTS
Jedna z nejpěstovanějších odrůd v Maďarsku
Vynikající suchovzdornost a stabilita výnosu
Výborná schopnost větvení a zastínění povrchu půdy
Vysoký obsah bílkovin a oleje
Vysoká odolnost poléhání, vysoká pevnost stébla
Vynikající zdravotní stav
Vyšší uložení nejspodnějších lusků
Balení:
140 tis. semen (0,25 ha), cena 910 Kč = 3640 Kč/ha
2,8 mil. semen (5 ha, big bag), cena 18200 Kč = 3640 Kč/ha
5,6 mil. semen (10 ha, big bag), cena 36400 Kč = 3640 Kč/ha

OSIVO LNU SETÉHO
Balení: 50 kg pytel

Zoltán
-

Velmi raný s dynamickým počátečním růstem
Výborná suchovzdornost a adaptabilita stresovým faktorům
Vhodný do ekologického zemědělství
Rezistentní Septoria linicola
Nízké silné a pevné stéblo, dobré větvení lodyhy
Obsah oleje 41 – 43 %, obsah Omega-3 mastných kyselin je nad 50 %
Cena: 2860 Kč/100 kg
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OSIVO PROSA
Balení: 25 kg pytel

Fertodi 2
-

Žluté proso
Vhodné pro lidskou výživu nebo jako krmivo pro ptáky
Středně raná odrůda se středně dlouhým pevným stéblem
Vhodné do všech podmínek pěstování
Výsevek 500 semen/m2, což je cca 30 kg/ha
Cena: 2860 Kč/100 kg

GK Alba
-

Bílé proso
Vhodné pro lidskou výživu nebo jako krmivo pro ptáky
Nízká raná odrůda s dobrou pevností stébla
Vynikající zdravotní stav
Vhodné do všech podmínek pěstování
Výsevek 300 – 400 semen/m2, což je cca 20 – 25 kg/ha
Cena: 2860 Kč/100 kg

GK Piroska
-

Červené proso
Vhodné jako krmivo pro ptáky
Nízká raná odrůda s dobrou pevností stébla
Vhodné do všech podmínek pěstování
Výsevek 500 semen/m2, což je cca 30 kg/ha
Cena: 2860 Kč/100 kg
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OSIVO SILÁŽNÍHO ČIROKU
Balení: 275 000 semen/pytel (1 ha)

GK Balázs
-

Středně raný hybrid s velkým genetickým výnosovým potenciálem
Vynikající suchovzdornost a adaptabilita stresovým pěstitelským faktorům
Vhodný i do špatných půd s horším výživným stavem
Středně silné stéblo, vynikající odolnost poléhání, velmi dobré odnožování
Výška porostu 220 – 270 cm
Světle hnědé zrno o HTS 27 – 30 g
Obsah cukru 15 – 17 %
Dobrá tolerance MDMV a fuzariózám
Cena: 1000 Kč/balení na 1 ha

GK Erik
-

Středně raný hybrid s velkým genetickým výnosovým potenciálem
Výborná suchovzdornost, vynikající odnožování
Velmi dobrá odolnost poléhání a pevnost stébla
Vhodný na výrobu kvalitní siláže
Výška porostu 250 – 310 cm
Světle hnědé zrno o HTS 22 – 24 g
Obsah cukru 15 – 17 %
Dobrá tolerance MDMV a fuzariózám
Cena: 1000 Kč/balení na 1 ha
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Své objednávky, prosím, směřujte na uvedený kontakt:
Ing. Ladislav Bureš, tel.: 731 485 921, mail: bures@agrokonzulta.cz
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