
Druh Merná Cena
kateg. jednotka  v EUR

Ppi ikry v očných bodoch 1000 ks 10.00
Ppo plôdik vreckový 1000 ks 12.00
Ppr plôdik rychlený 3 - 5 cm   1 cm dĺžky 0.011
Pp1 násada jednoročná nad 5 cm 1 cm dĺžky 0.012
Pp1+ násada jednoročná nad 12 cm na jar 1 cm dĺžky 0.024
Pp2 násada dvojročná a staršia 1 kg 9.50

Hr plôdik rychlený od 3 - 5 cm 1 ks 0.14
H1 násada jednoročná 5 - 10 cm 1 cm dĺžky 0.028
H1 násada jednoročná nad 10 cm 1 cm dĺžky 0.031
H2 násada dvojročná a staršia 1 kg 18.60

Lir plôdik rychlený od 3 - 5 cm 1 cm dĺžky 0.04
Li1 násada jednoročná  nad 5 cm na jeseň 1 cm dĺžky 0.028
Li1+ násada jednoročná nad 10 cm na jar 1 cm dĺžky 0.04
Li2 násada dvojročná na jeseň 1 kg 17.20
Li2+ násada dvojročná na jar 1 kg 18.80

Pds1 násada jednoročná 5 - 11 cm 1 cm dĺžky 0.011
Pds2 násada dvojročná 11- 13 cm 1 cm dĺžky 0.014
Pds2 násada dvojročná nad 13 cm 1 cm dĺžky 0.023

2.str
Druh Merná Cena
kateg. jednotka  v EUR

Mrs1 násada jednoročná nad 4 cm 1 cm dĺžky 0.075

Jh1 násada jednoročná nad 4 cm 1 cm dĺžky 0.035

No1 násada jednoročná nad 6 cm 1 cm dĺžky 0.040
Pstruh dúhový  

Lipeň thymianový

Mrena severná

(ceny sú uvedené podľa cenníka schváleného uznesením č. 130/2017  Rady SRZ  )

Pstruh potočný 

Hlavátka podunajská

Nosáľ sťahovavý

                 Cenník násadových rýb - lososovité a reofilné druhy

                                              platný od  1. januára 2018              

Podustva severná

Jalec hlavatý

Popis násady, kategórie

Popis násady, kategórie



Pdo plôdik vreckový 1000 ks 7.75
Pdr plôdik rýchlený 3 -5 cm 1 cm dĺžky 0.090
Pd1 násada jednoročná 5 - 13 cm 1 cm dĺžky 0.011
Pd1 násada jednoročná 13 - 18 cm 1 kg 5.50
Pd1 násada jednoročná 18 - 24 cm 1 kg 4.50
Pd2 násada dvojročná 1 kg 3.35
Pd2+ násada dvojročná a staršia (nad 0,5kg) 1 kg 3.70
Sivoň americký
Sio plôdik vreckový 1000 ks 7.75
Sir plôdik rýchlený 3 - 5 cm 1 cm dĺžky 0.010
Si1 násada jednoročná nad 5 cm 1 cm dĺžky 0.011
Si2-3 násada dvojročná a staršia 1 kg 3.36

Mieň sladkovodný
M1 # násada jednoročná nad 5 cm 1 cm dĺžky 0.055
Boleň dravý
Bo1 # násada jednoročná nad 5 cm 1 cm dĺžky 0.035
Poznámky k cenníku:
Cena násadových rýb je pre rybárske revíry ZO SRZ konečná a počítaná vrátane dopravy 

SRZ Rada Žilina si pre prípad navýšenia vstupov do výrobného procesu vyhradzuje právo túto cenu násad v 
priebehu roka upraviť. 

#  násady označené týmto symbolom nebudú v roku 2018 produkované na strediskách SRZ-Rada Žilina.

Iné reofilné druhy


