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ACORDIS CLP

HYBRIDY SLNEČNICE

Charakteristika hybridu

•  vysoko olejnatý hybrid
• neskorý
• vysoká rastlina
• ohnutý tvar úboru
• polovzpriamená pozícia úboru
• odolná voči poliehaniu
• výborný zdravotný stav
• vysoký úrodový potenciál
• vhodná do všetkých pôdnoklimatických podmienok 
• veľmi dobre reaguje na pridané vstupy

Morenie: Apron XL 350 ES
Rezistentnosť proti záraze: typ A-F
Olejnatosť (obsah oleja): 51 - 52 %
Obsah kyseliny olejovej: 86 - 88 %

Doporučený výsevok

Štandardné podmienky  60 000 - 65 000 rastlín/ha
Suché podmienky / ľahké pôdy  55 000 - 60 000 rastlín/ha

PROFIL ODRODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

úrodnosť nízka vysoká

zrelosť-skorosť skorá neskorá

Agronomické vlastnosti

odolnosť proti poliehaniu slabá vysoká

výška rastliny nízka vysoká

energia počiatočného rastu nízka vysoká

Zdravotný stav

Veriticillium náchylná odolná

Phomopsis náchylná odolná

Sclerotinia náchylná odolná

Macrophomina náchylná odolná

Alternaria náchylná odolná

Hrdza náchylná odolná



Charakteristika hybridu

•  klasický olejnatý hybrid
• stredne skorá
• stredne vysoká rastlina
• ohnutý tvar úboru
• vodorovná pozícia úboru
• vysoká odolnosť voči poliehaniu
• výborná úroda a stabilita v sulfo segmente
• rýchle uvoľňovanie vody pri dozrievaní
• výborné vzchádzanie

Morenie: Apron XL 350 ES
Rezistentnosť proti záraze: typ A-F
Olejnatosť (obsah oleja): 44 - 47 %
Obsah kyseliny olejovej: 86 - 88 %

Doporučený výsevok

Štandardné podmienky  60 000 - 65 000 rastlín/ha
Suché podmienky / ľahké pôdy  55 000 - 60 000 rastlín/ha

PROFIL ODRODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

úrodnosť nízka vysoká

zrelosť-skorosť skorá neskorá

Agronomické vlastnosti

odolnosť proti poliehaniu slabá vysoká

výška rastliny nízka vysoká

energia počiatočného rastu nízka vysoká

Zdravotný stav

Veriticillium náchylná odolná

Phomopsis náchylná odolná

Sclerotinia náchylná odolná

Macrophomina náchylná odolná

Alternaria náchylná odolná

Hrdza náchylná odolná

HYBRIDY SLNEČNICE

CELSO ST  SULFO



Charakteristika hybridu

•  klasický olejnatý hybrid
• stredne skorá
• stredne vysoká rastlina
• jemne ohnutý tvar úboru
• polovzpriamená pozícia úboru
• vysoká odolnosť voči poliehaniu
• výborná úroda a stabilita
• výborná pri vschádzaní
• výborný zdravotný stav

Morenie: Apron XL 350 ES
Rezistentnosť proti záraze: typ A-E
Olejnatosť (obsah oleja): 43 - 46 %
Obsah kyseliny olejovej: 84 - 86 %

Doporučený výsevok

Štandardné podmienky  60 000 - 65 000 rastlín/ha
Suché podmienky / ľahké pôdy  55 000 - 60 000 rastlín/ha

PROFIL ODRODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

úrodnosť nízka vysoká

zrelosť-skorosť skorá neskorá

Agronomické vlastnosti

odolnosť proti poliehaniu slabá vysoká

výška rastliny nízka vysoká

energia počiatočného rastu nízka vysoká

Zdravotný stav

Veriticillium náchylná odolná

Phomopsis náchylná odolná

Sclerotinia náchylná odolná

Macrophomina náchylná odolná

Alternaria náchylná odolná

Hrdza náchylná odolná

STH-201451 – TITOS ST

HYBRIDY SLNEČNICE





Pulsar® Plus
Plus pre vašu slnečnicu

Najmodernejšie hybridy s génom CL+

Vysoká úroveň selektivity CL+ hybridov 
voči imazamoxu

Silný účinok proti problematickým  
jedno- a dvojklíčnolistovým burinám

Vynikajúce zadržanie a priľnavosť 
účinnej látky na povrchu listu spolu s jej 
razantným prienikom voskovou vrstvou 
vďaka novej technológii zmáčadiel

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111  •  www.agro.basf.sk





Odroda Alvesta, od šľachtiteľa Saatzucht Donau v Rakúsku, sa vyznačuje mimoriadne rýchlym počiatočným vývojom s vynikajúcou 
stabilitou. Aj pri vyšších zrážkových úhrnoch, napríklad ako v roku 2020, Alvesta až do zberu nepoliehala, dozrievala veľmi rovnomerne 
a priniesla najvyššiu úrodu. V roku 2020 dosiahla Alvesta 1. miesto v oficiálnom teste AGES (Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť 
potravín) v hodnotení úrody semien a proteínov. Alvesta je navyše veľmi zdravá odroda a nevykazuje žiadne škvrny na semenách.

Charakteristika odrody

•  stredne skorá odroda s fialovou farbou kvetu vytvárajúca 
najkrajšie porasty sóje

•  dosahuje najvyššie úrody v skupine skorosti 00 
•  vhodná je aj pre výsev do širších riadkov 
•  má rýchly počiatočný vývoj
•  polodeterminantný - čiastočne vetviaci typ s vysoký vzrastom
•  výborne potláča buriny a je nepoliehavá
•  výborný zdravotný stav a odolnosť proti samovoľnému 

vypadávaniu garantujú vysoké úrody 
•  semená so svetlým pupkom majú vysoký obsah proteínov
•  rovnomerné dozrievanie zaručuje minimálny sklon k fľakatosti 

semien a nízke zberové straty

Doporučený výsevok

60 - 65 semien/m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROFIL ODRODY 9 8 7 6 5 4 3 2 1

úrodnosť nízka vysoká

zrelosť-skorosť skorá neskorá

Agronomické vlastnosti

odolnosť proti poliehaniu slabá vysoká

výška rastliny nízka vysoká

počiatočný vývoj pomalý rýchly

samovypadavosť rastlín nízka vysoká

Kvalitatívne parametre

HTS nízka vysoká

obsah proteínov nízka vysoká

obsah oleja nízka vysoká

farba pupka tmavý-hnedý svetlý

Zdravotný stav

Peronospóra náchylná odolná

Sklerotinia náchylná odolná

HYBRIDY SÓJE

ALVESTA (00-)



ALVESTA

Typ 
vzrastu

Farba 
pupka

Farba 
kvetu

Výška 
rastliny

Polieha-
nie

Dozrievanie, 
skorosť

HTS
Pero-

nospóra
Scleroti-

nia
Bakte-
riózy

Vírusové 
ochorenia

Obsah 
hrubých 

proteínov

U T F 7 3 00- 6 3 4 3 3 5

U-úrodový, T-tmavý, F-fialový  1-veľmi odolný, veľmi zdravý, veľmi krátky, veľmi skorý, veľmi vysoký  9-veľmi neskorý, veľmi dlhý, veľmi náchylný, veľmi nízky

Lokalita ALVESTA  úroda / podnik

Poľnohospodárske 
družstvo so sídlom v Períne

3,77 t/ha 3,30 t/ha

AT AGROCES, spol. s r.o., 
Cestice

3,37 t/ha 3,10 t/ha

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5
12,00 13,00 14,00

Priemer

ALVESTA

15,00 16,00 18,0017,00

Ú
ro

d
a 

t/
ha

Vlhkosť %

Poloprevádzové pokusy Rakúsko 2021 (5 lokalít)Výsledky z produkčnej plochy





DELCO S01

HYBRIDY CIROKU

Charakteristika odrody

•  využitie na zrno
• bronzová farba zrna
• stredne neskorá odroda 
• priemerná výška 121-132 cm
• veľkosť metliny 15-20 cm
• stredný typ metliny
• 60 dní po stred kvitnutia

PROFIL ODRODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

úrodový potenciál -  horná časť nízka vysoká

úrodový potenciál - spodná časť skorá neskorá

Agronomické vlastnosti

postavenie metliny slabá vysoká

výška rastliny nízka vysoká

počiatočný rast nízka vysoká

stabilita stebla nízka vysoká

mohutnosť koreňa nízka vysoká

Zdravotný stav

SCA tolerancia náchylná odolná

Pleseň ciroková náchylná odolná

Pleseň metliny náchylná odolná

Fuzárium náchylná odolná



PORADENSKÝ TÍM

Ing. Veronika Fridrichová
+421 918 491 796
vfridrichova@asra.sk

Ing. Robert Tomášek
+421 903 797 675
rtomasek@asra.sk

RNDr. Peter Makara
+421 903 722 345

pmakara@asra.sk

Ing. Matúš Kukuruc
+421 948 727 581
mkukuruc@asra.sk

Ing. Richard Samson
+421 948 855 246
rsamson@asra.sk



ASRA, spol. s r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

+421 2 44 255 264
asra@asra.sk

www.asra.sk




