
Bioosiva jaro 2022

JARO 2022| SAATBAU K ATALOG BIO JARNÍ PLODINY 2022  

Skvělé odrůdy
***

Pšenice jarní 
KAPITOL
Oves setý 
ARMANI

 

  MAMUT
Tritikále jarní



Vážení obchodní partneři,

právě držíte ve vašich rukou 
katalog pro zásev jarní sezó-
ny 2022. Doufáme, že neztrácíte 
optimismus, vaše práce vás stá-
le těší i naplňuje. Firma SAAT-
BAU usiluje o maximální výsledky 
svých odrůd. Šlechtí, vybírá stále 
nové odrůdy plodin pro pěstování 
v ekologickém režimu, abys-
te mohli objevovat stále nové 
možnosti hospodaření.

Velice nás těší stále se zvyšující 
zájem o pěstování kukuřice v eko-
logickém režimu. Firma SAATBAU 
je evropskou špičkou ve šlechtění 
kukuřic a v neposlední řadě má 
nejširší nabídku hybridů určenou 
právě pro vás. Všechny hybridy 
kukuřic SAATBAU mají certifi kát 
GMO FREE, který lze individuálně 

vyžádat. V tomto katalogu nalez-
nete nejpěstovanější hybridy 
kukuřic s certifi kací BIO v ČR, 
ale je to pouze zlomek ze spekt-
ra, jež vám můžeme nabídnout.
Proto se neváhejte obrátit s jakým-
koli dotazem na vašeho obchodní-
ho zástupce. Firma SAATBAU vám 
vždy najde to nejlepší řešení. 

Našli jsme pro vás nové odborníky, 
kteří pracují v terénu a jsou vám 
k dispozici. Jde nám o vaši maxi-
mální spokojenost.

Nebojte se s našimi obchodními 
zástupci komunikovat prostřed-
nictvím telefonu, e-mailu, vždy si 
na vás najdou čas a pomohou vám 
zodpovědět vaše dotazy, zhodnotí 
porost založený osivem SAATBAU, 
pomohou s výběrem odrůd.

Tým SAATBAU je vám nápomo-
cen při výběru odrůd či hodnocení 
vašich porostů. 

Pro novou sezónu vám přeji mnoho 
úspěchů na vašich polích se znač-
kou: 

Kvalitní osivo,
úspěšná sklizeň.

Ing. Jan Horejsek
jednatel fi rmy SAATBAU ČESKÁ 
REPUBLIKA s. r. o.
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KAPITOL
Zdravá jistota

KAPITOL je pekařská středně raná odrůda jar-
ní pšenice. Byla zaregistrována v ČR v roce 
2020 a to do kategorie pekařské jakosti elit-
ní (E). Z pěstitelského hlediska vyniká pře-
devším výborným zdravotním stavem, který 
tuto odrůdu předurčuje k pěstování v systé-
mu ekologického zemědělství. Je odolná pro-
ti napadení padlí travnímu pšenice na listu 
a ostatní odolnosti vůči dalším hospo-
dářským choroby má také na velice dob-
ré úrovni. Další podstatnou vlastností je 
i rychlost počátečního růstu a včasné zapojení 
porostu. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké 
se střední odolností vůči poléhání.

• středně raná odrůda
• pekařská kvalita E
• výborný zdravotní stav
• střední až vysoké rostliny

Agrotechnické vlastnosti:

HTS 39 g
Výška rostlin   92 cm
Odnoživost      střední

Pěstitelské doporučení:

Výsevek                    4,0 – 4,5 MKS/ha

pšenice jarní 

STRANA 3 pšenice jarní / jaro 2022



Kvalitní osivo,
úspěšná sklizeň.

STRANA 4 ječmen jarní / jaro 2022

WILMA
Krmná jistota

Odrůda krmného jarního ječmene. Odrůda WIL-
MA vykazuje velmi vysoký výnosový potenciál. 
Má vysokou HTZ a vysokou objemovou hmotnost. 
Wilma je středně vysoká odrůda s výbornou odol-
ností vůči poléhání a s dobrým výnosem slámy. 
Tato odrůda má vynikající odolnost vůči listovým 
chorobám a ke všem dalším chorobám ječmene.

• velmi vysoký výnos
• středně vysoké nepoléhavé rostliny
• výborný zdravotní stav  
• vysoká krmná hodnota a kvalita zrna

Agrotechnické vlastnosti:
HTS   48 g
Výška rostlin  78 cm
Odnoživost  středně vysoká

Pěstitelské doporučení:
Výsevek            3,5 – 4,0 MKS/ha 
(cca 190 - 210 kg/ha)

JEČMEN JARNÍ



MAMUT
Výnosutvůrce

MAMUT je středně raná vysoce výnosná odrů-
da jarního tritikále. Rostliny jsou nižšího vzrůstu 
a s  velmi vysokou odolností vůči poléhání. Zrno 
má středně velké.  MAMUT vykazuje výborný zdra-
votní stav. Odrůda je středně až velmi odolná vůči 
napadení padlím travním na listu, středně až velmi 
odolná vůči napadení komplexem listových skvr-
nitostí, velmi odolná vůči napadení houbami rodu 
fusarium. Vykazuje také vysokou odolnost vůči 
napadení námelem. Dobře odolává jarním mrazí-
kům.

∙ středně raná odrůda
∙ stabilní vysoké výnosy 
∙ vysoká odolnost vůči listovým skvrnitostem
∙ ideální do luskoobilních směsek
∙ velmi plastická – i do chudších půd

Agrotechnické vlastnosti:

HTS                   38 g
Výška rostlin 100 cm
Odnoživost STŘEDNÍ

Pěstitelské doporučení:

Výsevek            4,0 – 5,0 MKS/ha

tritikále jarní

MAMUT
Tritikále jarní

tritikále jarní / jaro 2022STRANA 5



STRANA 6 oves setý / jaro 2022

MAX
Maximálně univerzální

MAX je raná plastická odrůda žlutosemenného 
pluchatého ovsa s dobrou odolností vůči poléhá-
ní a vysoký výnosovým potenciálem. Rostliny jsou 
středně vysoké. Odrůda je velkozrnná a má vyso-
kou objemovou hmotnost. Odrůda je vhodná pro 
potravinářské i krmné účely.

• raná odrůda
∙ stabilní vysoké výnosy 
∙ dobrý zdravotní stav
∙ vysoká objemová hmotnost
∙ nízký podíl pluch 

Agrotechnické vlastnosti:

HTS  38 g
Výška rostlin 114 cm
Odnoživost střední

Pěstitelské doporučení:

Výsevek   3,5– 4,0 MKS/ha

OVES SETÝ

Kvalitní oves.
Jednoduše.



STRANA 7 oves setý / jaro 2022

ARMANI
Potravinářská hodnota

ARMANI je žlutosemenná, pluchatá, středně raná 
odrůda ovsa. Dosahuje vynikajících stabilních 
výnosů. Rostliny středně vysoké s velmi dobrou 
odolností vůči poléhání a středně odolné až odol-
né proti lámání stébla pod latou. Armani vyniká 
nízkou pluchatostí a je vhodný pro potravinářské 
využití.  Obilka má střední velikost. Odrůda je vel-
mi odolná k napadení padlím na listu, má dobrou 
odolnost vůči napadení komplexem listových skvr-
nitostí a rzi ovesné.

• středně raná odrůda
• velmi dobrá odolnost vůči poléhání 
• vynikající zdravotní stav
• komplexní zdravotní stav
• nízká pluchatost

Agrotechnické vlastnosti:

HTS 38 g
Výška rostlin 95 cm
Odnoživost střední

Pěstitelské doporučení:

Výsevek  4 ,0 – 5,0 MKS/ha

OVES SETÝ



TIP
Dusíkaté zlato

TIP je žlutosemenný semi-leafl ess (úponkatý) 
pozdní hrách středního vzrůstu. Počáteční růst je 
rychlý. Rostliny jsou  středně vysoké až vysoké, bar-
va květu bílá, barva semene žlutá, semeno kulaté. 
Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Odrůda 
je odolná vůči poléhání před sklizní. TIP je odolný 
vůči chorobám. Jedná se o vysoce výnosnou odrů-
du. Má vysoký obsah dusíkatých látek.

∙ žlutosemenná odrůda, kulaté zrno
∙ pozdní, střední vzrůst
∙ dobrá odolnost vůči poléhání
∙ odrůda s nejvyšším obsahem dusíkatých látek

Agrotechnické vlastnosti:

HTS   240 g
Délka rostlin     110 cm
Výška porostu     55 cm

Pěstitelské doporučení:

Výsevek             0,9  – 1,2 MKS/ha 

hrách setý

SAXON
Symfonie pro pole

SAXON je  žlutozrnná odrůda s nižší HTS. Posky-
tuje vysoký výnos ve všech oblastech. Odrůda 
SAXON má kulaté zrno, střední vzrůst, pomalejší 
počáteční růst. Velmi dobrá je odolnost vůči koře-
novým chorobám. Obsah dusíkatých látek je nad 
průměrem zkoušených odrůd, odolnost vůči polé-
hání je ve standartu všech odrůd.

∙ žlutosemenná odrůda, kulaté zrno
∙ střední vzrůst
∙ dobrá odolnost vůči poléhání
∙ odrůda s vysokým obsahem dusíkatých látek

Agrotechnické vlastnosti:

HTS   220 - 240 g
Délka rostlin     110 cm
Výška porostu     55 cm

Pěstitelské doporučení:

Výsevek             0,9  – 1,2 MKS/ha

HRÁCH SETÝ

STRANA 8 hrách setý / jaro 2022

NEW



STRANA 9 peluška jarní / jaro 2022

ARVIKA
Bílkovinové plus

ARVIKA je peluška jarní, která je zdrojem kvalitní 
a na bílkoviny bohaté píce určené především pro 
skot a též vynikající předplodinou obohacující 
půdu o dusík, zlepšuje půdní strukturu a působí 
fytosanitárně. Díky rychlému počátečnímu růstu, 
dlouhé lodyze a bohatému olistění je velmi vhod-
ná do jarních a letních luskovinoobilních směsek 
využívaných na zelené krmení či senáž, lze ji však 
pěstovat i v čisté kultuře. Nejvhodnějšími kompo-
nenty ve směskách jsou jarní obilniny (hlavně oves 
či jarní pšenice). Je vhodná do všech výrobních 
oblastí ČR, nejvyšších výnosů píce však dosahuje 
v oblastech s dostatkem srážek v průběhu vegeta-
ce. Pelušce se daří prakticky na všech půdách, kro-
mě suchých písčitých a mokrých kyselých.

∙ nízká HTS
∙ plasticita
∙ vynikající zdravotní stav

Agrotechnické vlastnosti:

HTS                   200 g

Pěstitelské doporučení:

Výsevek : 
1  – 1,2 MKS/ha čistá kultura, 
0,4 – 0,5 MKS/ha + 2,0 – 2,5 MKS/ha jarní obilí

peluška jarní

Saatbau luskoviny,

zdraví na vašich polích.



BIORO
Kvalitní krmení

BIORO  je barevně kvetoucí bob s velmi vysokým 
výnosovým potenciálem a velmi dobrou chla-
duvzdorností. Vyniká rychlým jarním počátečním 
vývojem. Je tedy vhodný na časné setí (od února 
do dubna). Vyznačuje se velmi nízkým obsahem 
taninu – dobrá krmná hodnota.

Pěstitelské doporučení:

 výsevek   8 – 10 VJ/ha 
   (40 – 50 semen/m2) 
   (1 VJ = 50 000 semen) 

bob obecný

MELODIE
Exkluzivní vlastnosti

MELODIE je barevně kvetoucí odrůda bobu 
nižšího vzrůstu. Vysoký výnosový potenciál 
v podmínkách ekologického zemědělství. Velice 
nízký obsah glykosidů vicinu a convicinu (méně 
než 0,05 %), proto je vhodný pro výrobu krmiv pro 
drůbež.

• výborný zdravotní stav (odolnost k antraknóze 
a rzi bobové)
• vysoký obsah bílkovin
• vysoký výnos

Pěstitelské doporučení:

 výsevek   8 – 10 VJ/ha 
   (40 – 50 semen/m2) 
   (1 VJ = 50 000 semen) 

STRANA 10 bob obecný/ jaro 2022

bob obecný



TRIADE
Sucho jí nezaskočí

TRIADE je středně raná vojtěška setá vyššího 
vzrůstu (75 – 80 cm). Je vysoce odolná vůči suchu 
a chladu. Po sečích i na začátku  jarní vegetace rych-
le obrůstá. Je velmi odolná vůči hlavním chorobám. 
Má velmi dobrý poměr mezi listy a stonky a poma-
lu lignifi kuje. Je velmi plastická a hodí se do všech 
míst, i do okrajových oblastí, pěstování vojtěšky.
Vyhovují ji půdy s pH nad 6,5. V případě nevhod-
ného pH je potřeba vápnit. Nesnáší zamokřené 
a studené půdy.

∙ plastická odrůda
∙ výborný zdravotní stav 
∙ odolnost vůči suchu

Pěstitelské doporučení:

Výsevek   25 kg/ha

vojtěška setá

STRANA 11 vojtška setá/ jaro 2022

Kvalitní osivo,
úspěšná sklizeň.



STRANA 12 jetel luční / jaro 2022

REICHERSBERGER NEU
Úspěšná cesta k cíli

REICHERSBERGER NEU je odrůda diploidního 
jetele lučního schopného dát vysoký výnos bio-
masy díky vysokému podílu listů. To se odráží i na 
vyšším výnosu bílkovin. Velice dobře obrůstá po 
sečích a má výbornou mrazuvzdornost, díky které 
také dobře přezimuje. Hodí se proto také do chlad-
nějších oblastí. Díky dobrému obrůstání je scho-
pen dát až čtyři seče během vegetace. Protože pat-
ří mezi leguminózy, je schopen obohacovat půdu o 
dusík a je tedy vynikající předplodinou. 

∙ raná až středně raná odrůda
∙ vysoký výnos sena i zelené hmoty
∙ vysoká zimovzdornost a vytrvalost

Pěstitelské doporučení:

Výsevek          20 - 25 kg/ha

jetel luční



STRANA 13 hořčice bílá/ jaro 2022

CARNELLA
Univerzální použití

CARNELLA je hořčice bílá, která se používá na 
zelené hnojení nebo jako meziplodina pro svůj vel-
mi rychlý počáteční vývoj. Patří mezi středně rané 
odrůdy se střední výškou rostlin, rychle zakrývá 
půdu a při včasné sklizni její stonek nedřevnatí. 
Nemá velké požadavky na vláhu při klíčení. Nej-
vhodnějším termínem pro setí na zelené hnojení 
je polovina srpna až polovina září při výsevku 20 
kg na hektar. Patří mezi odrůdy rezistentní vůči 
háďátku. Při setí na produkci semene je vhodný 
termín konec března, začátek dubna, kdy nehrozí 
větší jarní mrazíky. Výsevek je 6 až 7 kg.

· rychlý počáteční vývoj
· středně raná
· středně vysoká

Pěstitelské doporučení:

Výsevek          6 - 7 kg/ha

HOŘČICE BÍLÁ



STRANA 14 pohanka a svazenka/ jaro 2022

billy
Oživení osevního postupu

∙ přerušovač osevního postupu 
∙ není příbuzná s žádnou hlavní plodinou
∙ nenáročná na pěstování
∙ dobře snáší suché podmínky
∙ rychlý růst, dobře roste i na horších půdách
∙ vymrzá, není problém s jejím růstem v následné 
plodině

Pěstitelské doporučení:

Výsevek             50 - 80 kg/ha

pohanka setá

  

MIRA
Oživení osevního postupu

∙ přerušovač osevního postupu 
∙ vysoký výnos zelené hmoty
∙ nenáročná na pěstování
∙ vymrzající plodina na zelené hnojení
∙ není problém s jejím růstem v následné plodině

Pěstitelské doporučení:

Výsevek             25 kg/ha

svazenka vratičolistá



STRANA 15 jetelotravní směsi jaro 2022

BIO-Futterprofi KR
Geniální složení
 
Jetel luční – 30 %
Jetel plazivý – 10 %
Jílek vytrvalý – 15 %
Bojínek luční – 25 %
Srha laločnatá – 20 %
 
• rychle rostoucí vysoce výnosná travní směs
• velmi dobrá krmná hodnota
• vytrvalost 3 roky, až 4 seče za rok
• setí od dubna do srpna, výsevek 25 kg/ha
• vhodná do vyšších poloh (nad 500 m n.m.) 

jetelotravní směs

BIO- Futterprofi KM
Krmná kvalita na prvním místě
 
Jetel luční – 30 %
Jetel plazivý – 5 %
Jílek vytrvalý – 25 %
Jílek mnohokvětý – 15 %
Srha laločnatá – 10 %
Bojínek luční – 15 %
 
∙ velmi vysoký výnos a krmná hodnota
∙ vytrvalost 2 - 3 roky, až 5 sečí za rok
∙ setí od dubna do srpna
∙ výsevek 25 kg/ha

jetelotravní směs

BIO-Futterprofi LR
Krmné hodnoty na prvním místě

Jetel luční – 10 %
Jetel plazivý – 5 %
Vojtěška setá – 40 %
Jílek vytrvalý – 5 %
Bojínek luční – 25 %
Srha laločnatá –15 %

∙ vytrvalost 3 – 4 roky, až 4 seče za rok
∙ vhodnost do sušších lokalit s lehkými půdami
∙ nadprůměrná krmná hodnota
∙ setí od dubna do srpna
∙ výsevek 30 kg/ha
∙ využití na senáž, seno, zelenou píci

jetelotravní směs



PIRRO
Dozrává  skvěle i při pozdějším setí

∙ Sc hybrid
∙ typ zrna T-M
∙ velmi raný hybrid vhodný na siláž
∙ vysoké bohatě olistěné rostliny 
∙ vysoko nasazené palice
∙ vysoká odolnost vůči suchu a chladu
∙ vysoká stravitelnost organické hmoty
∙ vysoký obsah škrobu v siláži

Pěstitelské doporučení:

Výsevek  85 000- 100 000  zrn/ha

kukuřice setá fao s 210

STRANA  16 kukuřice setá/ jaro 2022

ZAFIRO
Obrovské rostliny září lánem

ZAFIRO je velmi raný, dvouliniový silážní hybrid 
registrovaný v ČR. Vhodný zejména pro brambo-
rářské výrobní oblasti. Počáteční vývoj rostlin je 
velmi rychlý. Hybrid vykazuje dobrou odolnost 
vůči suchu a výbornou vůči chladu. Rostliny jsou 
velmi vysoké s palicemi středně až vysoko nasa-
zenými, počet řad zrn je vysoký. Dozrává pozvolna 
a nemá silný stay green efekt, přesto však posky-
tuje dostatečně dlouhé období k provedení skliz-
ně.Při optimální hodnotě sušiny dosahuje sklize-
ná hmota velmi vysokých parametrů z hlediska 
hodnocení kvalitativních krmivářských ukazatelů 
siláže.

∙ Sc hybrid
∙ typ zrna T-M
∙ velmi raný hybrid vhodný na siláž

Pěstitelské doporučení:

Výsevek  85 000- 95 000  zrn/ha

kukuřice setá fao s 240



DANUBIO
Nejvýnosnější kvalita z podunají

Rostliny jsou vysoké, s vysokým nasazením palic, 
stonek je pevný a nedochází k jeho lámání před 
sklizní. Vyznačuje se velmi rychlým počátečním 
růstem, což ocení zejména farmáři, kteří pěstu-
jí kukuřici na velmi suchých lokalitách. V těchto 
podmínkách se velmi dobře vyrovná s přísušky. 
Hmotnost tisíce semen je velmi vysoká, zrno má 
vysoký podíl sklovité části a lze ho využít na výro-
bu krupice. Hrubý šrot je možné zařadit do krmné 
dávky dojnic, kde vykazuje nižší degradaci škrobu 
v bachoru. Silážní hmota obsahuje vysoký podíl 
zrna a má vysoké hodnoty stravitelnosti. Stabilně 
poskytuje vysoký výnos a je adaptabilní k výrob-
ním podmínkám. U pěstitelů kukuřice je velmi 
oblíbený, v rámci koncernu Saatbau patří mezi nej-
prodávanější hybridy.

∙ tříliniový hybrid
∙ typ zrna tvrdý až mezityp
∙ hybrid vhodný na siláž i zrno
∙ vysoký výnos zrna – velká HTZ
∙ stay green extrémně silný
∙ vysoká stravitelnost organické hmoty
∙ vysoký obsah škrobu v siláži

Pěstitelské doporučení:

Výsevek          85 000- 90 000  zrn/ha

kukuřice setá fao z|s 260
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pšenice ozimá

ADVOKAT 
• polopozdní bezosinná potravinářská odrůda
• plastická odrůda 
• vhodná do všech výrobních podmínek
• velmi vysoká odolnost poléhání (9)
• výborné agronomické vlastnosti
• vysoká mrazuvzdornost (8)

pšenice ozimá

BALITUS
• raná bezosinná potravinářská odrůda
• plastická odrůda 
• výborný zdravotní stav
• vhodná do všech výrobních podmínek
• velmi vysoká odolnost poléhání (9)
• výborné agronomické vlastnosti
• vysoká mrazuvzdornost
• dobrá odolnost přísuškům

pšenice ozimá

ANGELUS
• poloraná osinná potravinářská odrůda
• plastická odrůda 
• vysoká odolnost poléhání
• vhodná do všech výrobních podmínek
• výborné agronomické vlastnosti
• dobrá odolnost přísuškům
• vysoká odolnost rzi plevové
• vysoké kvalitativní parametry
• vysoký výnos zrna i slámy
• odrůda vhodná do přísuškových oblastí

pšenice ozimá

LUKULLUS
• raná osinatá potravinářská odrůda
• odrůda do lepších výrobních podmínek
• výborné agronomické vlastnosti
• vysoký obsah bílkovin
• ochrana před černou zvěří
• vysoká odolnost přísuškům

pšenice ozimá špalda

EBNERS ROTKORN
• pluchatá odrůda
• sklovité zrno červenohnědé barvy
• nižší nároky na klimatické a půdní podmínky
• výška rostlin je 140 cm
• nízké nároky na teplotu
• vysoká mrazuvzdornost
• snáší i extrémní vedra
• mimořádně odolná  k vyležení pod vrstvou sněhu
• vysoká odnožovací schopnost
• snáší zamokřené stanoviště
• snáší horší půdní podmínky

ječmen ozimý

MONROE
• polopozdní dvouřadý ječmen
• výborné agronomické vlastnosti 
• vysoký výnosový potenciál
• vysoká výtěžnost předního zrna
• dobrá odolnost přísuškům

žito ozimé

DUKATO
• poloraná robustní odrůda
• plastická do všech výrobních podmínek
• výborné agronomické vlastnosti
• vhodné na zrno i biomasu
• ochrana před černou zvěří

TRIBONUS
• poloraná robustní odrůda
• plastická do všech výrobních podmínek
• výborné agronomické vlastnosti
• vhodné na zrno
• ochrana před černou zvěří

tritikále ozimétritikále ozimé

STRANA 18 připravujeme/ podzim 2022
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SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Ve vašem regionu vám ochotně poradí naši obchodní zástupci nebo produktový manažer:

Jiří

KRÁL

obchodní zástupce pro 

severní Čechy

tel.: 606 602 671

Zdeněk 

ŠNEJDAR

obchodní zástupce pro 

západní Čechy

tel.: 602 452 503

zdenek.snejdar@saatbau.com

Jan 

ŠRÁMEK

obchodní zástupce pro 

jižní Čechy

tel.: 602 736 753

jan.sramek@saatbau.com

Katarína 

Tomečková

obchodní zástupce pro 

východní Čechy

tel.: 602 448 757

miroslav.vencl@saatbau.com

Miroslav

Vencl

produktový 

manažer

tel.: 602 543 200

miroslav.vencl@saatbau.com

Tomáš 

KONEČNÝ

obchodní zástupce pro 

severní Moravu

tel.: 727 810 988

tomas.konecny@saatbau.com

Pavel

HULÍK

obchodní zástupce pro 

jižní Čechy, jižní Moravu

tel.: 602 457 731

Veronika 

ŠÍPKOVÁ

obchodní zástupce pro 

BV, BK, ŽnS, HB, TR, SY

tel.: 602 457 731

veronika.sipkova@saatbau.com

Jan 

JAROŠ

obchodní zástupce pro

okresy PE, JI, KO, NB, KH 

tel.: 602 387 723

jan.jaros@saatbau.com

Jiří 

HÝŽA

obchodní zástupce pro 

jižní a střední Moravu

tel.: 702 181 049

jiri.hyza@saatbau.com

Miloš 

VLACH

obchodní zástupce pro 
západní Čechy

tel.: 730 802 929

milos.vlach@saatbau.com

Světlana

KOKY

obchodní zástupce pro  
východní,  severní Čechy

tel.: 607 522 532

svetlana.koky@saatbau.com

Břeclav

jiri.kral@saatbau.com katarina.tomeckova@saatbau.com

pavel.hulik@saatbau.com



Bio množení

Vzhledem ke zvyšující se 
poptávce po bioosivech 
jak v České republice, tak 
v naší mateřské fi rmě 
v Rakousku, hledáme 
pro novou sezónu nové 
množitele bioosiv. Kromě 
ozimých obilovin by bylo 
dobré rozšířit i množení  
jarních plodin – pšeni-
ce, ovsa, pelušky, hrachu 
a jarního tritikále.

Pro množení je důležitý 
i  správný výběr pozemků, 
kde by se neměly vyskyto-
vat vytrvalé plevele (pcháč, 
pýr, šťovík apod.). 

E-shop

Neustále se snažíme vylep-
šovat naše služby, a proto 
na sezónu jaro 2022 bude 
v provozu e-shop, kde 
najdete naše dostupná 
osiva pěkně pohromadě. 
Stačí objednávku poslat 
prostřednictvím elektro-
nického formuláře. Jsme 
rádi, že tento nový systém 
se osvedčil mezi zákazní-
ky.

Výkup biomerkantilu

Naše fi rma nabízí možnou 
spolupráci při výkupu bio-
merkantilu s tím, že upřed-
nostňujeme produkci 
z porostů, kam jsme doda-
li naše bio-osivo. Našim 
cílem je spokojený zákaz-
ník, neboť vždy platí už 
velmi staré rčení: „Dobrý 
obchod musí být výhodný 
pro obě strany.“ 

Poradenství

V oblasti bio zemědělství je 
důležitá i poradenská čin-
nost. V případě naší spo-
lupráce v oblasti množení 
a pomoci při výkupu bio-
merkantilu nabízíme mož-
nost poradenství našich 
odborníků, kteří mají letité 
zkušenosti v ekologickém 
zemědělství. Vzájemná 
spolupráce přinese uži-
tek oběma stranám. Nově 
jsme pro vás rozšířili tým, 
tak abychom byli pěstite-
lům co nejblíže.

Dodávky osiv

Vzhledem k aktuální situ-
aci s ohledem na průběh 
nemoci Covid-19, uvítá-
me Vaše objednávky opět 
časněji než v minulých 
sezónách. Osivo pro jaro 
2022 jsme schopni fi na-
lizovat od dnešního dne 
s přihlédnutím ke sta-
vu objednávek. Velmi se 
usnadní dodávky osiv 
k Vám v optimálních ter-
mínech. 

V podzimní sezóně 2021 
byly dodávky v několi-
ka případech opožděny, 
z důvodů pozdní sklizně 
množitelských porostů, 
selekce nejkvalitnějších 
partií osiva, přetížeností 
dopravců. Rádi bychom.
Vám i nadále zachova-
li nejvyšší kvalitu osiv 
dodávaných v předstihu.
Proto Vás tedy žádáme 
o včasnou objednávku
a jednotná balení (0,5 t bb, 
celé VJ/balení).

Tým SAATBAU děkuje 
za pochopení.

aktuálně
PŘED VÝBĚREM ODRŮDY VÁM DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE, KTERÝ VÁM POSKYTNE INFORMACE K PĚSTOVÁNÍ VE VAŠÍ OBLASTI. 
VYUŽIJTE VÝNOSOVÝ A KVALITATIVNÍ POTENCIÁL NAŠICH ODRŮD.

INFORMACE A
PORADENSTVÍ

Saatbau česká republika s.r.o.

Jiřího Wolkera 3071 
438 01 Žatec

tel.:  +420 415 211 849
         +420 415 211 853

pavla.zelena@saatbau.com
ceska@saatbau.com
www.saatbau.com/cz
       /Saatbau.com

F

Firma SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. je registrována podle zákona č. 242/2000 Sb. v platném znění o ekologickém 
zemědělství jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství a je kontrolována kontrolní organizací Biokont CZ, s.r.o.

E-shop zde

www.saatbau.cz


