
 
 

OSIVÁ MAKU SIATEHO 

Jar 2019 

Vážení kolegovia, pestovatelia, ponúkame Vám kvalitné osivá osvedčených 
potravinových odrôd maku siateho a novú odrodu MS Harlekyn pre jarný výsev v roku 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ceny sú uvedené za 1 kg ošetreného osiva, bez DPH. Na požiadanie dodáme aj 
neošetrené osivo, ktorého cena je vo všetkých stupňoch o 2 € nižšia.  

 

Osivo je ošetrené prípravkami: 
CLONO PLUS - prípravok zlepšuje kvalitu koreňového systému rastlín, obsahuje spóry viacerých 
kmeňov húb, ktoré rozkladajú organické zvyšky v pôde a zvyšujú príjem živín a zároveň rozkladajú 
zárodky patogénnych húb. 
GALLEKO ŠPECIÁL - napomáha osivám pri vzchádzaní a tvorbe koreňovej sústavy i nadzemnej časti 
rastlín, obsahom humínových látok, B, Mo, N, SO4, MgO a výťažkov z morských rias podporuje 
tvorbu koreňovej sústavy. 
TEPROSYN NP + Zn - hnojivo s obsahom dusíka, fosforu a zinku na zaistenie rýchleho rastu 
vzchádzajúcich rastlín plodín s vysokými nárokmi na príjem zinku. 
TERRA SORB - prípravok zaisťuje pre semená potrebné aminokyseliny a stopové prvky, prejavuje 
sa to lepším vývojom koreňov, vysokou životaschopnosťou rastlín a rovnomerným vzchádzaním. 
Porasty sú lepšie pripravené odolávať rôznym typom stresov. 
 

 Vaše objednávky zasielajte v elektronickej forme na dole uvedené kontaktné adresy. Formu 
úhrady a dodania osiva, ktorú požadujete, uveďte priamo v objednávke spolu s Vašou kontaktnou 
adresou a telefónnym číslom. 
 V prípade otázok Vám radi poskytneme ďalšie informácie. 
 
Kontakt: 
Výskumná šľachtiteľská stanica 080 01 Malý Šariš 
Ing. Beáta Brezinová, Ing. Ľuboš Nastišin 
tel.: +421 51 77 11 674, +421 51 77 11 760 
E-mail: b.brezinova@vurv.sk,  nastisin@vurv.sk 

Odroda 
Cena za 1 kg osiva 

SE1 E C 

MS HARLEKYN 22 € - - 

ALBÍN 21 € 19 € 17 € 

BERGAM 19 € 17 € 15 € 

GERLACH 19 € 17 € 15 € 

MARATÓN 19 € 17 € 15 € 

OPAL 19 € 17 €     15 € 

 

MS HARLEKYN 
vysoko úrodná odroda,  

tolerantná voči stresom, vhodná 
do všetkých pestovateľských 

oblastí. 
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