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SLOVENSKÁ RODINNÁ 
SEMENÁRSKA FIRMA



O NÁS
Sme slovenská rodinná semenárska firma s tradíciou od roku 1993, kedy 
dlhoročný agronóm a odborník na osivá Ing. Jozef Kupča (v súčasnosti už 
„Starký Jojo“) začal po rokoch praxe v oblasti výroby a množenia osív v štátnych 
semenárskych monopoloch samostatne podnikať. 
Po období výraznejšie zameranom na obchodnú činnosť s osivami českých, slovenských a 
európskych výrobcov sme sa už ako Semenárstvo s.r.o. v roku 2017 vrátili k procesu výroby 
a založili vlastnú značku osív „Tradičné osivá starkého JOJA“. Osivá pre vás zabezpečujeme 
hlavne z lokálnych zdrojov, doplnených o zaujímavosti z európskeho trhu. Testovanie kvality 
a klíčivosti osív je u nás samozrejmosťou ako aj kvalitné hermetické balenie s pekným, 
prehľadným a plnohodnotným popisom odrody a jej pestovania.

Všetky ponúkané osivá sú v NATURAL prevedení.
Geneticky nemodifikované a chemicky neošetrené (nemorené).

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu
Ing. Jozef Kupča PhD.

Ponúkame
odbornosť 
a tradíciu, 

garantujeme 
kvalitu.



SORTIMENT OSÍV   ZELENINA    82 x 155 mm



   ZELENINA    82 x 155 mm



   ZELENINA   82 x 155 mm

   KVETY   82 x 155 mm

   BYLINKY   82 x 155 mm

Ponúkané 
osivá spĺňajú

najprísnejšie normy 
kvality, klíčivosti, 
čistoty a pravosti 

druhu.



   ZELENINA   105 x 170 mm

3 cenové 
skupiny: A / B / C

Pútavé a kvalitné 
balenie s množstvom 

informácií.

30 rokov
na trhu 

s osivami

Tradičný 
československý 

genofond doplnený 
o produktívne 

a kvalitné európske 
a svetové 
odrody.



TOVAR SEMIEN DODÁVAME 
NA STOJANOCH RÔZNEJ VEĽKOSTI 

Stabilná kovová konštrukcia s praktickými 
háčikmi pre bezpečný predaj

66 pozícií
kovový stojan

60 x 20 x 180 cm

76 pozícií
kovový stojan

70 x 20 x 180 cm

86 pozícií
kovový stojan

80 x 20 x 180 cm

96/104 pozícií
kovový stojan

90 x 20 x 180/195 cm

OBALY NA MIERU JEDNOTLIVÝM ODRODÁM

euro záves
cenová skupina
názov druhu
názov odrody
SKU - objed. číslo
marketingový popis
ilustračný obrázok 
vystihujúci odrodové 
vlastnosti

PREDNÁ STRANA

označenie kategórie 
a kvality osiva podľa 
noriem EU
latinský názov
popis odrody
preklady popisu do 
češtiny a maďarčiny
ikonky – zobrazujúce 
termíny a spôsob 
pestovania
EAN kód
čislo dávky, rastlinný 
pas, hmotnosť a 
exspirácia balenia – 
dotláčaná na obal pri 
balení

ZADNÁ STRANA



Semenárstvo s.r.o.
Vihorlatská 12, 94901 Nitra

IČO: 46040633, DIČ: 2023204722, IČDPH: SK2023204722,
registrácia OÚ v Nitre, ŽO, číslo živn. registra 403-2949

+421 905 222 937
info@tradicneosiva.sk

Tradičné osivá starkého Joja nenájdete v žiadnom supermarkete. 
Dodávame napriamo alebo prostredníctvom viacerých distribučných 
spoločností, výhradne do tradičných záhradkárstiev a obchodov 
špecializovaných na tento druh tovaru.

Objednávky prijímame a realizujeme 
prostredníctvom on-line systému:

www.tradicneosiva.sk/velkoobchod 
Kompletné obchodné podmienky platné pre sezónu 2023:  

www.tradicneosiva.sk/obchodne-podmienky

www.tradicneosiva.sk
zaregistrujte sa a pohodlne 
veľkoobchodne nakupujte


