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Dovolte mi, abych vás pozdravil před další  
jarní sezónou. 
Je mi jasné, že máte mnoho jiných 
především provozních starostí, než číst mé 
úvodní slovo a navíc na všechny zemědělce 
v současné letní době, kdy sestavujeme 
tento katalog,  ještě doléhá nejasná 
zemědělská politika v příštích letech, která 
podstatně ovlivní Vaše další rozhodování 
hlavně ve způsobu zpracování půdy, jejího 
načasování /podzim, jaro/ a tím také 
poměru jařin a ozimů atd.
Blížící se nová legislativa ohledně jarní 
orby, která mnohé z Vás, kteří absolvovali 
jakýkoliv stupeň zemědělského školství 
nebo kteří posbírali zkušenosti od svých 
předků,  nenechává v klidu a  těm tempera-
mentnějším zvedá krevní tlak, ještě není 
zcela vyjasněna. 
Ze zpráv které jsou mi známé, mám pocit, 
že jsme vedeni diletanty. Nechci vše 
svalovat na ignorantství EU, ale co si 
myslet o zprávách o povinnosti provádět 
na části pozemků jarní orbu. Asi zapomí-
náme na pracně nabyté zkušenosti našich 
předků. Tak jako tak díky zpožděným 
informacím je mezi námi všemi určitá 
nejistota a plánování osevu je dnes tak 

Vážení pěstitelé, 

trochu věštěním z křišťálové koule. Budu 
věřit, že se situace brzy vyjasní, a doufat, 
že nic se nejí tak horké, jak se uvaří.
Spoléhám ovšem na zdravý selský rozum 
a schopnost našich zemědělců, kteří se, 
třeba i s určitými problémy, ale vždy 
dokázali vyrovnat s nepřízní osudu. Ať už 
se jednalo o nepřízeň počasí nebo bláznivé 
nápady některých politiků :-).
Jsme připraveni Vám pomoci a to jak 
včasnou dodávkou kvalitních osiv výkon-
ných odrůd firmy SAATBAU, tak 
i případnými informacemi o odrůdové 
agrotechnice či sdělením zkušeností 
s pěstováním námi prodávaných plodin. 
Obchodní team SAATBAU a jeho plodino-
ví specialisté vám jsou plně k dispozici.
 
Tímto katalogem bych Vám rád nabídl 
osiva jařin.  Jsme absolutní špička 
v nabídce některých plodin a to například 
sóji, která se pro mnohé z Vás stala již 
tradiční plodinou v osevním postupu a její 
plocha neustále stoupá. Pro ty z vás, kteří 
máte dobré podmínky pro růst sóji, radím, 
jděte do toho. Jistota odbytu, nízká 
náročnost na živiny, minimum pojezdů, 
výborná ekonomika, skvělá předplodinová 
hodnota. Naše firma SAATBAU vám nabízí 
v tomto katalogu nejširší spektrum odrůd. 
Jsme mnohaletý leader v produkci 
a prodeji osiva sóji a máme nesčetné 
zkušenosti s pěstováním této plodiny. 
Šlechtění SAATBAU má ve svém portfoliu 
odrůdy již od ranosti 0000, to nenajdete 
u žádné konkurence. Podrobnosti vám 
ochotně sdělí naši obchodní zástupci.
 
Dovolte mi poslední zmínku o šlechtění 
kukuřic SAATBAU. Každý rok pro vás 
vybíráme TOP hybridy, které lze najít 
v obrovském spektru mateřské firmy 
SAATBAU. S našimi hybridy lze dosáhnout 
skvělých výsledků. Nebojte se zkoušet 
nové, nepoznané. Například hybrid 
TIPICO FAO 240 dosahuje skvělých 
provozních výsledků!

Ing. Jan Horejsek, 

jednatel SAATBAU Česká republika s.r.o.
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Tímto článkem navazujeme na loňská 

doporučení k agrotechnice pěstování 

kukuřice na siláž, prezentované 

v katalogu Jaro 2022. Správné založení 

porostu představuje první krok 

k úspěchu, neméně důležitá je však 

i volba optimálního termínu sklizně 

a její organizační zajištění, což je 

problematika, které bychom se rádi 

věnovali v letošním roce.

Sklizeň je jednou z nejdůležitějších fází 
pěstebního postupu, která završuje naše 
předchozí úsilí. Pro úspěšný konečný 
výsledek je nutno v předstihu minimálně 
čtrnácti dnů před zahájením sklizně 
zajistit vyčištění silážních jam, provést 
kontrolu odtokových kanálků, zkontrolo-
vat a připravit dopravní prostředky 
a manipulační techniku, včetně dusání, 
zajistit silážní plachty (vhodná je kombi-
nace plachty tenké mikroténové a silné 
nebo plachty kombinované dva v jednom), 
což usnadní manipulaci při zakrývání. 
Dále je potřeba udělat kontrolu zatěžova-
cích pásů, panelů a podobně. 

Termín sklizně závisí na průběhu počasí 
daného ročníku a lokalitě, a proto je nutné 
vzít tento aspekt v potaz. První kontrolu 
pro stanovení termínu sklizně provádíme 
v polovině měsíce srpna, ve vyšších 
polohách koncem tohoto měsíce. Podle 

DOPORUČENÍ PRO STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO 
TERMÍNU SKLIZNĚ SILAŽNÍ KUKUŘICE SAATBAU

stavu rostlin kontrolujeme porost pravi-
delně v týdenních intervalech, s blížícím 
se termínem sklizně provádíme kontrolu 
častěji. Při kontrole se soustředíme na 
stav zrna, které by mělo mít kukuřičnou 
barvu, a zkoušíme vryp nehtem do zrna. 
V případě, že se vryp nedaří, provedeme 
ještě kontrolu zrna rozlomením. Pokud 
neobsahuje vodu, ale tuhý škrob, blíží se 
termín sklizně. Pro přesnější stanovení 
ještě provedeme kontrolu obsahu vody ve 
stonku šikmým podélným řezem nebo 
kroucením stonku, pokud ze stonku 
nevytéká voda, dosáhl porost optimální 
zralosti. Pro přesnější určení sušiny 
sklízené hmoty odebereme nejlépe před 
polednem po oschnutí rosy 5-10 po sobě 
jdoucích rostlin minimálně 20 m od 
okraje pole. Vložíme je do igelitového 
pytle a co nejdříve je zavezeme do 
laboratoře na stanovení sušiny. Obdrže-
nou hodnotu sušiny z laboratoře je nutné 
snížit o dvě procenta a pokud po odečtení 
dosáhne hodnoty 32 % a vyšší, je vhodné 
připravit sklizeň. Podobně lze odebrat 
také vzorky palic a při dosažení hodnoty 
sušiny nad 52 % lze již plánovat zahájení 
sklizně. 

Za optimální pro sklizeň lze považovat 
vývojovou fázi kukuřice, kdy nelze vrýt 
rýhu do zrna, barva zrna je kukuřičná 
vyrovnaná, po rozlomení zrno neobsahuje 

vodu, ale tuhý škrob a rostlina je zelená 
při malém obsahu vody ve stonku 
a spodní listy mírně vadnou. 

Pro lepší komunikaci mezi agronomem 
a zootechnikem se v následující části 
pokusíme přiblížit některé hodnotící 
parametry silážní kukuřice. 
Z našeho pohledu je nejdůležitějším 
parametrem sušina. Někteří zootechnici 
požadují vyšší procento sušiny, jiným 
naopak vyhovuje nižší. Vztah mezi 
obsahem sušiny, obsahem škrobu 
a termínem sklizně je znázorněn na 
následujícím grafu, ze kterého vyplývá, že 
prodloužením termínu sklizně vzrůstá 
obsah škrobu a sušiny, ale snižuje se 
parametr stravitelnosti.  Naopak pokud 
sklízíme za nižšího obsahu sušiny klesá 
obsah škrobu, naopak hmota vykazuje 
vysokou stravitelnost. 

Zde je potřeba upozornit na skutečnost, že 
při obsahu sušiny pod 30 % dochází 
k vysokému odtoku silážních šťáv, a proto 
je v tomto případě vhodné mírně prodlou-
žit délku řezanky, naopak při obsahu 
sušiny nad 37 % je nutné řezanku zkrátit 
a zvolit konzervant pro vysokou sušinu 
– zvýšit počet techniky na šlapaní 
(v případě nízkého udusání hrozí poškoze-
ní silážní hmoty plísní). 

Naše doporučení na optimální hodnotu obsahu sušiny je 32–34 %.
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Obsah škrobu v sušině zvýšíme pozdějším termínem sklizně 
nebo nastavením vyšší výšky strniště. Poté platí, že čím vyšší 
je strniště, tím vyšší je i obsah škrobu. V tomto případě, je ale 
po sklizni nutné provést mulčování strniště z důvodů elimina-
ce výskytu zavíječe kukuřičného a také pro lepší rozklad 
stonků. Dalším aspektem může být silný stay – green efekt, 
například u hybridů PRIMINO, TIPICO, DANUBIO, DELICAO, 
ATLANTICO, FLAVIANO, který nám prodlužuje období 
sklizně v optimálním termínu. V tabulce uvádíme kvalitativní 
parametry velmi raného hybridu MARCAMO.

Ostatní doporučení pro silážování kukuřice – plnění silážní 
jámy musí být plynulé a v závislosti na naváženém množství 
musí být zajištěn dostatek nahrnovací a šlapací techniky. K 
dusání je vhodné mít traktor vybavený sadou železničních kol k 
lepšímu udusání, nelze jedním traktorem navážet a dusat siláž. 
Dusání je nutné provádět i po ukončení navážení minimálně dvě 
hodiny. Správné udusání je jednou z důležitých podmínek pro 
dosažení výborné siláže. Za deštivého počasí je vhodné vyvaro-
vat se navážení zeminy na kolech dopravních prostředků do 
jámy, jinak může v siláži kontaminované zeminou docházet k 
rozvoji clostridií a následně k tvorbě kyseliny máselné. Pokud 
hrozí poškození vrchní plachty zvěří (ptáci, srnky), lze doporučit 
zajištění pomocí síťoviny a řádným zatížením důlními pasy.  

Dodatek k vlastnostem siláže – rozbor siláže představuje pro 
výživáře sumu hodnot, se kterými musí pracovat tak, aby sumár-
ní krmná dávka pro danou kategorii zvířat byla optimální.  
Jednotlivé vzorky siláže však mohou být velmi variabilní v 
závislosti na kvalitě hmoty v místě odběru. Neměli bychom 
trestat agronoma, že nedosáhl u některých parametrů požadova-
ných hodnot, neboť se vždy bude lišit vzorek pocházející od lesa 
s horšími světelnými podmínkami a horší výživou a vzorek z 
jižní strany pozemku, který bude vykazovat podstatně lepší 
hodnoty. 

Přejeme vám, abyste s našimi produkty dosáhli co nejlepších 
výsledků při pěstování a sklizni silážní kukuřice.

Za kolektiv SAATBAU Česká republika s.r.o. 
Bc. Miroslav VENCL 

Název hybridu Sušina 
(%)

výnos zelené 
hmoty (t/ha)

Škrob
(%)

ELOS
(%)

IVDOM 
(%)

ADF
(%)

NDF
(%)

Cukr
(%)

NEL
(MJ)

Marcamo  S 190 35,1 47,93 39,5 72,5 75,3 19,1 40,1 7,2 6,7

Tabulka: Ukázka kvalitativních parametrů ze zkoušek UKZUZ 2014 - 2015

Vláknina (v sušině) by měla dosahovat hodnoty do 21 %. S rostoucím obsahem škrobu klesá obsah 
ELOS - odhad stravitelnosti na základě stanovení podílu enzymaticky rozpustné organické hmoty, optimální hodnoty jsou 66 – 68 % a vyšší.
IVDOM - odhad stravitelnosti organické hmoty v bachorové štávě ovce, optimální hodnoty jsou 70 – 72 % a vyšší. 
ADF – obsah acidodetergentní vlákniny v množství nad 23 % jsou nevhodné, za optimum považujeme 20–22 % a méně. 
NDF – obsah neutrálně detergentní vlákniny pod 40 % je nedostatečná, za dostatečnou lze považovat hodnotu nad 41 % a více.
NEL – hodnota netto energie pro laktaci u kukuřičné siláže by měla být hodnota vyšší jak 6,1 MJ NEL
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FAO: S 190, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: TC

MARCAMO
Sprinter mezi pozdními výsevy

• velmi raný silážní hybrid s velmi rychlým počátečním vývojem
• adaptabilní na výrobní podmínky
• výborná odolnost vůči suchu, chladu a stresům
• rovnoměrně dozrává, doporučujeme sledovat zralost   
• vysoký výnos silážní hmoty v kombinaci s vysokou kvalitou siláže
• vysoký obsah škrobu v siláži 
• vhodný na pozdní setí

Doporučený výsevek:

• na siláž: 95 000 - 100 000 zrn

• na biomasu: 100 000 - 105 000 zrn

Doporučený výsevek:

• na siláž: 95 000 - 100 000 zrn

• na biomasu: 100 000 - 105 000 zrn

FAO: S 210, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: SC

PIRRO
Spolehlivý hybrid

• dlouhodobě ověřený 
• vysoký výnos zelené hmoty  
• vysoký obsah škrobu ve sklízené hmotě 
• plastický k výrobním podmínkám
• kratší sklizňové okno při optimální sušině
• vhodný pro pozdní termín setí
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FAO: Z 200 / S 210, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: SC

PRIMINO
Prima kukuřice

• všestranné využití na zrno, siláž a biomasu
• rychlý počáteční vývoj  
• velmi dobrá odolnost vůči suchu a chladu  
• vysoký výnos zelené hmoty
• pevný stonek 
• vysoké a robustní rostliny
• lze využít na pozdní výsevy

NEW

Výška 
rostlin

Výška 
nasazení palic Sušina

Výnos 
ZH

Výnos 
SH Škrob ADF NDF

cm cm % t/ha t/ha % % %

316 115 29,38 65,4 19,07 32,82 22,8 44,19

Vybrané parametry UKZUZ 2021

Doporučený výsevek:

• na zrno a siláž: 95 000 - 100 000 zrn

• na biomasu: 100 000 - 105 000 zrn
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Touto krátkou poznámkou navazujeme na článek z našeho 
minulého katalogu, ve kterém jsme se zabývali jednou
z možných variant pěstování biomasy. Pěstování kukuřice je 
v současné době stále více regulováno řadou nových legislativ-
ních omezení, proto je do budoucna vhodné hledat jinou možnou 
alternativu s nižším požadavkem na spotřebu dusíku pro výrobu 
biomasy jako náhradu za kukuřici na siláž. Jako jedno z mož-
ných řešení považujeme pěstování tritikále ozimého TRIMA-
XUS nebo TRIMONDUS. Určitou nevýhodou oproti kukuřici je 
kratší období pro sklizeň, kterou je nutno provést 
v období dosažení mléčně voskové zralosti, kdy je dosahováno 
optimální hodnoty sušiny. Nicméně při správně zvoleném 
termínu sklizně bylo dosaženo výnosu zelené hmoty od 27 do 49 
t/ha při hodnotě sušiny v rozmezí 27 – 37 %.

V případě pěstování ve směsi se žitem dosáhneme vyššího 
výnosu a navíc prodloužíme období pro sklizeň v optimální 
sušině. V případě setí tritikále ve směsi se žitem je nutné opět 
dodržet termín výsevu do svatého Václava.
Výhodou této metody pěstování biomasy je včasná sklizeň 
s možností přípravy pozemku pro řepku. Více informací se 
dozvíte v katalogu podzim 2023.

Alternativa výroby 
biomasy 

TRITIKÁLE OZIMÉ 

TRIMAXUS 
Maximum biomasy i zrna

TRITIKÁLE OZIMÉ 

TRIMONDO 
Třikrát vítěz 

• vysoký výnosový potenciál biomasy
• vysoký vzrůst (130 cm)
• raná odrůda
• vysoká odolnost vůči porůstání
•  vysoká HTZ

• nová raná odrůda vhodná na výrobu biomasy 
• vysoká výška rostlin (127 cm)
• vysoký výnos slámy a biomasy
• velmi dobré odnožování 
• vysoká HTZ

TRIMAXUS kombinuje velmi dobrý výnos zrna, vysoký výnos 
slámy a dobrý zdravotní stav s úměrnou kvalitou zrna. Vysokým 
vzrůstem (tedy i tvorbou biomasy) je vhodným materiálem 
do bioplynových stanic a na farmy s živočišnou výrobou, které 
používají slámu ke stlaní. TRIMAXUS vyniká vysokou HTZ 
a i vysokou objemovou hmotností. Díky zdravému zrnu 
s relativně vysokým obsahem N-látek je i výborným krmivem. 
Sklon k porůstání zrna má jeden z nejnižších v rámci všech 
odrůd. TRIMAXUS je skutečně dobrou volbou nejen pro BP.

Pěstitelská doporučení:

• termín setí na biomasu GPS:  do 28. 9.

• výsevek: 3,5 - 4,5 MKS/ha, 170 až 220 kg na hektar

•  obě odrůdy kombinují velmi dobré výnosy zrna, slámy anebo biomasy

• použití morforegulátoru je nutné při pěstování na zrno a vyšších dávkách dusíku
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FAO: S 230, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: SC

ARTURO 
Šampion pro vaše pole

• všestranný velmi raný hybrid
• plastický k výrobním podmínkám
• dosahuje vysokých výnosů siláže  
• vhodný i do chladnějších lokalit
• má dobrý zdravotní stav, rostliny jsou středně vysoké
• dozrává pozvolna, a proto poskytuje dostatečně dlouhé období 

pro sklizeň siláže v optimálním termínu
• dlouhá palice s vysokým počtem zrn

Doporučený výsevek:

• na siláž: 85 000 - 95 000 zrn
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• velmi raný univerzální hybrid, registrovaný na zrno 2019 
• vysoká plasticita k výrobním podmínkám
• dosahuje vysokých výnosů zrna i siláže
• výborná odolnost vůči stresovým podmínkám 
• vysoká variabilita poskytne vysoký výnos zrna i siláže   
• výborná tolerance vůči chladu 
• vysoké rostliny, středně až vysoko nasazené palice
• poskytuje delší období ke sklizni siláže v optimální sušině
• vysoká HTZ, štíhlé vřeteno

FAO: Z 230 / S 250, TYP ZRNA: M, TYP HYBRIDU: SC

DELICAO
Radost z pěstování kukuřice

Doporučený výsevek:

• na zrno a siláž: 90 000 - 95 000 zrn

• na biomasu: 95 000 - 100 000 zrn
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FAO: Z 220 / S 240, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: TC

TIPICO
Typický hybrid

• všestranné využití na siláž i zrno
• velmi rychlý počáteční růst
• vysoké rostliny, středně vysoko nasazené palice
• výborná odolnost vůči chladu
• silný stay green efekt
• vysoký výnos siláže vhodný i pro výrobu biomasy 

Rok Výnos SH Sušina
Výnos SH
8 kontrol

Sušina
8 kontrol

t/ha % t/ha %

2020 21,09 31,3 20,26 34,8

2021 21,51 32,9 20,69 34,8

Siláž TIPICO výnos SH a sušina Coboru Polsko 2021

Doporučený výsevek:

• na zrno a siláž: 90 000 - 95 000 zrn

• na biomasu: 90 000 - 95 000 zrn
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FAO: Z 260 / S 260, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: TC

DANUBIO
Síla Dunaje

• nejprodávanější a velmi oblíbený hybrid koncernu SAATBAU 
v Evropě

• využití na zrno i na siláž
• dosahuje kombinace vysokého výnosu a vysoké kvality siláže
• 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 pěstují kukuřici na velmi suchých 
lokalitách, v těchto podmínkách se dobře vyrovná s přísušky

• má dobrý stay green, sklizeň na zrno je vhodné zahájit až po 
dosažení plné zralosti, na siláž po dosažení optimální sušiny, 
poskytuje dostatečně dlouhé období pro optimální sklizeň

• zrno má vysoký podíl sklovité části a lze ho využít na výrobu krupice
• hrubý šrot je možné zařadit do krmné dávky dojnic, kde 

vykazuje nižší degradaci škrobu v bachoru
• stabilně poskytuje vysoký výnos a je výborně adaptabilní     

k výrobním podmínkám
• zrno má vysokou hmotnost tisíce semen (až 370 gramů dle ročníku)

Výnos ZH Sušina Výnos SH Škrob NDF ADF Cukry NEL

t/ha % t/ha % % % % Mj

43,66 38,97 17,03 34 41,83 21,69 7,25 6,86

Vybrané parametry PPP Radostín 2021

Doporučený výsevek:

• na zrno a siláž: 90 000 - 95 000 zrn

• na biomasu: 90 000 - 100 000 zrn
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FAO: Z 260 / S 270, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: SC

ALBIREO
Maximum výnosu zrna i siláže

• plastický hybrid, všestranné využití
• rychlý počáteční růst, odolnost vůči chladu
• vysoké, bohatě olistěné rostliny
• velmi dobrá odolnost vůči suchu
• velké palice, dobře ozrněné
• středně silný stay green
• snadný výmlat zrna, nízká vlhkost zrna
• zdravá rostlina, vysoká odolnost vůči poléhání
• vysoký výnos silážní hmoty

Výnos ZH Sušina Výnos SH Škrob NDF ADF Cukry

t/ha % t/ha % % % %

71,56 34,21 24.48 33,31 39,49 23,41 1,95

Vybrané parametry PPP Chorušice 2021 

Doporučený výsevek:

• na zrno a siláž: 85 000 - 90 000 zrn
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FAO: Z 240 / S 270, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: SC

ATLANTICO
Oceán kukuřice

• všestranné využití, vhodnější je na siláž 
• vysoké rostliny, vysoko nasazené palice
• počáteční vývoj středně rychlý
• počet řad zrna vysoký, vysoká HTS
• tmavě zelená barva listů
• poskytuje vysoký výnos zelené hmoty 
• výborná odolnost vůči chladu

Doporučený výsevek:

• na zrno: 85 000 - 90 000 zrn

• na siláž: 85 000 - 90 000 zrn

22,4

A
TL

A
N

TI
C

O
 

MP Saatbau AT lokalita Bylany 2021Zdroj:

Výnos SH (t/ha) 

18,5

20,5

21,5

22,5

20

PR
Ů

M
ĚR



STRANA 14

FAO: Z 270 / S 300   TYP ZRNA: T -M , TYP HYBRIDU: SC       

FLAVIANO
Patří do rodiny   

• novinka, pro všestranné využití    
• velmi rychlý počáteční vývoj 
• vysoké rostliny
• vysoká HTZ 360 – 390 g
• vysoký výnos zrna i siláže
• plastický k výrobním podmínkám
• silný stay green vytváří dlouhé časové období pro optimální 

hodnoty siláže

NEW

Doporučený výsevek:

• na zrno: 80 000 - 85 000 zrn

• na siláž: 85 000 - 90 000 zrn
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FAO: S 300, TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: SC

FILMENO
Výnos nemusí filmovat

• středně raný silážní hybrid   
• typ zrna tvrdý až mezityp, jarní vývoj je velmi rychlý
• rostliny jsou velmi vysoké, nasazení palic je vysoko
• má dostatečně silný stay green, přesto je vhodné stav porostu 

sledovat a zahájit sklizeň na začátku optimálního termínu
• produkce zelené hmoty z hektaru je velmi vysoká
• ideální pro výrobu biomasy
• vhodný do sušších oblastí, velmi dobrá tolerance vůči suchu

FAO: Z 290 / S 310 , TYP ZRNA: T-M, TYP HYBRIDU: TC

COSMINO
Nové Angelo, naplní žlaby snadno

• tříliniový hybrid s typem zrna tvrdý až mezityp
• všestranné využití: zrno, siláž a LKS, CCM
• rostliny jsou velmi vysoké, nasazení palic je vysoké
• velmi dobrá odolnost vůči vnějším stresům (sucho, zima, teplo, 

vítr a další) 
• dlouhé palice, velmi dobře opylené
• snadný výmlat, rostliny se před sklizní nelámou, zrno má 

nízkou vlhkost
• při využití na siláž poskytuje vysoký výnos silážní hmoty
• plastický k výrobním podmínkám, stresům odolává velmi dobře

Rok Sucho Chlad
Výška 
rostlin

Výška nasa-
zení palic Sušina

Výnos 
SH

Výnos 
ZH

9-1 9-1 cm cm % t/ha t/ha

2019 6,4 7,4 290 127 34,8 17,93 53,53

2020 8,4 7,3 340 142 29,0 21,83 76,08

2021 7,8 6,8 322 137 29,5 20,60 71,15

Vybrané vlastnosti UKZUZ 2019 - 2021

Doporučený výsevek:

• na zrno: 80 000 - 85 000 zrn

• na siláž: 85 000 - 90 000 zrn

• na biomasu: 90 000 - 95 000 zrn

Doporučený výsevek:

• na siláž: 85 000 - 90 000 zrn

• na biomasu: 90 000 - 95 000 zrn
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FAO: Z 320, TYP ZRNA: Z, TYP HYBRIDU: SC      

CORONADO
Král zrnové kukuřice

• typ zrna zub  
• středně rychlý počáteční vývoj 
• vysoká odolnost vůči poléhání a lámání stébla před sklizní
• snáší včasné setí, velmi dobrá odolnost vůči chladu 
• zrno má vysokou HTZ
• rychlé vysychání zrna, nízká sklizňová vlhkost
• zaujme vysokým výnosem zrna

NEW

Doporučený výsevek:

• na zrno: 75 000 - 80 000 zrn
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FAO: Z 330/S 340 , TYP ZRNA: M-Z, TYP HYBRIDU: SC

KARIBIKO
Nový pirát z Karibiku 

• nově registrovaná odrůda na zrno v UKZUZ 
• velmi dobrá odolnost vůči chladu a suchu  
• rostliny nízké až středně vysoké
• HTZ střední 300 – 310 g
• nízká vlhkost zrna při sklizni

NEW

Sucho Chlad

Počet zlome-
ných rostlin 

pod palicí
Výška 
rostlin     

Výška 
nasazení 

palic
Výnos 
zrna

Vlhkost 
zrna při 
sklizni

Hmot. 
tisíce 

zrn

9-1 9-1 % cm cm t/ha % g

7,2 7,9 0,5 281 105 12,77 24,9 303

Vybrané vlastnosti UKZUZ 2020

Doporučený výsevek:

• na zrno: 75 000 - 80 000 zrn

• na siláž: 80 000 - 85 000 zrn
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FAO: S 370 / Z 360, TYP ZRNA: Z, TYP HYBRIDU: SC

ILLUSTRADO 
Moravu si zamiluje

• novinka z loňského roku  
• všestranné využití
• hybrid typu zrna zub 
• počáteční vývoj je pozvolný
• výborná tolerance vůči suchu a chladu
• vysoký výnos zrna
• využít lze i na siláž, rovnoměrně dozrává, termín sklizně je 

nutné sledovat a stanovit podle vývoje rostlin a dosažení 
sušiny 32-34 %

Doporučený výsevek:

• na zrno: 75 000 - 80 000 zrn

• na siláž: 80 000 - 85 000 zrn
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ČIROK CUKROVÝ 

GOLIATH  ® ( BIOMASS 133) 
Výškou sahá do nebes

• raná hybridní odrůda 
• termín setí po dosažení teploty půdy 14°C
• výška rostlin 3 – 4 m 
• vhodný do sušších oblastí 
• možnost setí až do poloviny června
• vysoký výnos silážní hmoty 
• využít lze na zchutnění kukuřičné siláže nebo na výrobu 

biomasy
• velmi pomalý počáteční vývoj
• velmi dobře odnožuje, má velmi dobrou kompenzační schop-

nost v případě snížení počtu rostlin 
• neumísťovat na větrné pozemky 
• objednávat do 15.1.2023, dodávka osiva od 15.4.2023 

Doporučený výsevek:

• 200 – 220 000 semen na hektar

• šířka řádků od 12,5 cm do 75 cm, vždy je nutné dodržet výsevní množství
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NÁZEV 
HYBRIDU

TYP 
ZRNA

TYP 
HYBRIDU

POČÁTEČNÍ 
VÝVOJ RO

s z ZRNO CCM LKS SILÁŽ BP

MARCAMO 190 T - M Tc lze lze lze ano ano velmi rychlý

PIRRO 210 T - M Sc lze ano ano rychlý

PRIMINO 210 200 T - M Sc ano ano lze ano ano velmi rychlý

ARTURO 230 T - M Sc lze lze lze ano velmi rychlý

TIPICO 240 220 T - M Tc ano ano ano ano lze velmi rychlý

DELICAO 250 230 M Sc ano ano lze ano ano rychlý

DANUBIO 260 260 T - M Tc ano ano ano ano ano velmi rychlý

ATLANTICO 270 240 T - M Sc lze lze lze ano rychlý

ALBIREO 270 260 T - M Sc ano ano ano ano lze velmi rychlý

FLAVIANO 300 270 T - M Sc ano ano ano ano velmi rychlý

FILMENO 300 T - M Sc lze lze ano ano ano velmi rychlý

COSMINO 310 290 T - M Tc ano ano ano ano ano velmi rychlý

CORONADO 320 Z Sc ano ano ano střední

KARIBIKO 340 330 M-Z Sc ano ano ano lze střední

ILLUSTRADO 370 360 Z Sc ano ano ano střední

LEGENDA

FAO

1 malá  3 střední  5 vysoká

CCM vlhké zrno,  LKS  sklizeň palic

Typ zrna  T tvrdý  T - M  tvrdý až mezityp  M mezityp M - Z mezityp až zub  Z  zub

VYUŽITÍ
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Í VÝŠKA 
ROSTLIN

VÝŠKA 
NASAZENÍ

PALIC

STAY 
GREEN

STRAVITELNOST 
ORGANICKÉ 

HMOTY

OBSAH 
ŠKROBU 
V SILÁŽI

POČ. 
ROSTLIN 

SILÁŽ

POČ. 
ROSTLIN 

ZRNO

POČ. 
ROSTLIN 

BIOMASU

SUCHU CHLADU

ý 4 4 4 5 4 výborná 5 95 - 100 100 - 105

4 5 3 5 5 výborná 4 95  - 100 100 - 105

ý 4 4 5 5 5 výborná 5 95 -100 95-100 100-105

ý 5 5 4 5 5 výborná 5 85 - 95

ý 5 4 5 4 5 výborna 5 90 - 95 90 - 95 90 - 95 

5 4 5 4 5 výborná 5 90 -95 90 - 95 95 - 100

ý 5 5 5 5 5 výborná 5 90 - 95 90 - 95 90  - 100

5 5 5 4 5 výborná 4 85 - 90 85 - 90

ý 5 4 4 5 5 výborná 5 85 - 90 85 - 90

ý 5 4 5 5 5 výborná 5 85 -90 80 - 85

ý 5 5 5 5 5 výborná 4 85 - 90 90  - 95

ý 5 5 4 5 4 výborná 5 85 - 90 80 - 85 90  - 95

3 4 3 5 5 75 -80

5 4 3 5 5 80 -85 75 - 80

4 4 3 5 5 dobrá 4 80 - 85 75 - 80

TISÍC NA HEKTAR

ODOLNOST
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Sója je rostlina teplomilná a pro dosažení dobrého výnosu je 
nezbytné, aby vzešla po deseti dnech od výsevu. Delší období od 
výsevu po vzcházení neprospívá zdravotnímu stavu a vitalitě 
rostlin.  Doporučení volby optimálního termínu setí je tedy značně 
problematická. Jednoznačná odpověď prakticky neexistuje, každý 
pěstitel musí pečlivě zvážit konkrétní klimatické podmínky lokality, 
kde hodlá sóju pěstovat i vývoj počasí v následném období. Za 
nejvhodnější termín setí sóji je obecně považována doba, kdy 
teplota půdy v hloubce 10 cm dosáhne teploty 12 - 14 °C (na svatého 
Jiří vylézají hadi a sedláci začínají sít sóju). V minulých deseti letech 
jsme prakticky neměli jaro a po mírné zimě přišlo relativně ihned 
léto. V případě těchto teplých jar lze termín setí mírně posunout na 
dobu okolo 20. dubna, ale počasí se v každém roce mění, a tak je 
termín setí nutno přizpůsobit stavu a vývoji počasí. Český hydrome-
teorologický ústav uvádí, že duben 2022 byl teplotně podnormální a 
srážkově normální. Měsíc květen byl vyhodnocen jako teplotně 
silně nadnormální a srážkově podnormální. V případě chladného 
vývoje počasí doporučujeme termín setí posunout do pozdějšího 
termínu výsevu. V roce 2022, byl vývoj teploty méně vhodný a bylo 
vhodné termín výsevu posunout oproti normálu. Po zasetí nastal 
problém s volbou herbicidní ochrany, kdy byl po výsevu půdní 
profil vysušen a bylo u preemergentních přípravků vhodné použít 
půdní smáčedlo. Doufejme, že nová sezóna 2023 bude k pěstitelům 
sóji příznivější.
Sója je stará kulturní rostlina původem z Asie, která patří mezi 
luskoviny a olejniny. V novém tisíciletí se stává moderní rostlinou 
s významným zdrojem bílkovin a tuků zejména pro krmné, 
potravinářské a kosmetické využití.
Jednoleté samosprašné rostliny vytváří kulovitý kořen a následně 
vytváří mohutnou síť postranních kořenů. Na hlavních i vedlejších 
kořenech se vytváří hlízky v symbióze s bakteriemi rodu Bradyrhi-
zobium Japonicum, které na sebe poutají vzdušný dusík. Lodyha je 
pevná, okrouhlá s délkou 0,50 m až 0,80 m -  silně od spodní části 
ochlupená. Při dozrávání postupně žloutne, listy jsou většinou 
trojčetné, střídavé, květ drobný světle fialový až fialový, kvete 
v hroznech. Plody jsou lusky 250 – 700 mm dlouhé s maximálním 
počtem 4 semen. Jedna rostlina vyprodukuje dle odrůdy a podmí-
nek 20 – 40 lusků. Semena oválná v odstínech šedých, žlutých, 
nazelenalých, hnědých.

Před setím doporučuje aplikovat 30 kg N. Aplikaci přizpůsobit 
stavu půdy, předplodině a dostupnosti N na pozemku. Nevhodné 
je aplikovat organické hnojení nebo vysoké dávky průmyslových 
hnojiv. Sója nebude při dostatku nebo nadbytku N vytvářet 
mechanismus tvorby symbiotických hlízek. Přebytek N způsobuje 
poléhání. Aplikace listové výživy mikroprvků, auxinů a stimuláto-
rů je vysoce žádoucí - sója na ně dynamicky reaguje větvením 
a bohatým kvetením a následným zvýšením kvality bobů a výnosu.

Lze provádět klasickým kombajnem bez speciálních úprav. Dobře 
se osvědčilo používat speciální lišty se systémem flexi, které umí 
kopírovat povrch pozemku s minimální výškou pokosu. Tak dojde 
k dokonalé sklizni s eliminací ztrát.

Sója luštinatá
Výběr odrůdy je podmíněn polohou a agrotechnickým termínem 
založení porostu. V sortimentu odrůd sóji SAATBAU je plný výběr 
raností od velmi raných odrůd až po pozdní odrůdy vhodné 
především do jižních úrodných oblastí ČR.
S výběrem odrůdy se neváhejte obrátit na odborníky ze SAATBAU 
ČR, kteří vám doporučí optimální odrůdu do vašich podmínek. 
Veškeré osivo je produkováno v systému GMO FREE pod dohledem 
akreditované laboratoři v Německu.

HERBICIDNÍ OCHRANA:

• doporučujeme preemergentní ochranu jako hlavní systém ochrany
• postemergentní ochranu doporučujeme pouze v případě čistých 
nezaplevelených pozemků nebo jako opravné opatření při nedosta-
tečné účinnosti preemergentní ochrany

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA:

HNOJENÍ:

SKLIZEŇ:

PROČ PĚSTOVAT SÓJU?
• přerušovač v osevním postupu především v produkcích silně 

zatížených výrobou obilovin a kukuřice
• jedna z nejlepších předplodin pro ozimou pšenici
• prokazatelný přínos ve zvýšeném výnosu na hektar        

u obilovin obecně
• snížené čerpání vody z hlubších profilů půdy
• poutání vzdušného dusíku do půdy 
• vynikající drobtovitá struktura půdy, na které bylo zároveň 

minimální zatížení přejezdy
• jednoduchá posklizňová příprava půdy pro následné setí 

– struktura, minimum posklizňových zbytků
• snížené zatížení herbicidy 
• snížené zatížení průmyslovými hnojivy a nízké náklady 

na hnojení
• nízký výskyt chorob a škůdců oproti jiným kulturním plodinám
• produkce GMO FREE
• možnost využití ve vlastním zdroji surovinové krmné základny
• dotace na bílkovinné plodiny
• široký sortiment odrůd do všech výrobních oblastí
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Osiva sóji SAATBAU jsou pro Vás prémiově připravena na setí 
systémem OPTIFIT.

Systém zaručuje komplexní ochranu vzcházejícího osiva. Osivo 
připravené tímto systémem rychle a vyrovnaně vzchází, 
fungicidní ošetření eliminuje napadení patogeny zejména 
v chladných jarních dnech. Unikátní inokulace přímo na osivo + 
povrchová úprava fixací bez odrolu vám usnadní práci při setí. 
Garance životnosti symbiotických bakterií je 3 měsíce. Naše 
osivo nevyžaduje žádné další ošetření a úpravy při setí. 
S OPTIFIT SAATBAU je zajištěna perfektní všestranná ochrana 
pro Vaše osivo sóji. Kvalitní osivo je vždy základem dobrého 
výnosu na Vašich polích. 

OPTIFIT = KOMPLEXNÍ SERVIS VAŠEHO OSIVA

1/ SETÍ DO STUDENÉHO PŮDNÍHO PROFILU

Studená půda zpožďuje proces klíčení a vzcházení, ale navíc 
studené vlhké půdní podmínky mohou podstatně snížit vzcházivost 
sóji. Fáze klíčení sóji spočívá nejprve ve velmi rychlém příjmu vody 
(inhibiční fáze), po kterém následuje mnohem pomalejší příjem 
vody (osmotická fáze). Studená voda v půdě během první fáze může 
způsobit vážné problémy, protože nasáklá voda je nutná k rehydra-
taci děložních embryí do té míry, že buněčné membrány se stanou 
funkčními. Nízké teploty narušují správnou hydrataci těchto 
membrán. Poranění membrán způsobené chladem budou pravdě-
podobně větší, pokud bude teplota půdy při výsevu nízká. Pokud 
setí proběhne při nízkých teplotách, doba klíčení bude z důvodu 
chladu delší a půdní patogeny budou mít více času na infikování 
kotyledonů semenáčků. Zakládání porostů při nízkých teplotách 
negativně ovlivňuje start tvorby procesu symbiózy hlízkových 
bakterií a jejich následný dynamický rozvoj na kořenovém systému 
rostliny.

Opatření: Nakupujte inokulované osivo s fungicidním mořením. 
Sejte do prohřáté půdy (teplota v hloubce setí 5 cm min 10 °C).

2/ SUCHO A VYSOKÉ TEPLOTY 

Přestože sója je teplomilná rostlina, sucho a vysoké teploty drama-
ticky ovlivňují negativně vzcházivost a následně výnosový potenci-
ál sóji. Z důvodu nedostatku vláhy se sója nedostatečně vyvíjí, 

SAATBAU SÓJA =  100 % GMO FREE 
INOKULACE + FUNGICID = OPTIFIT

NEGATIVNÍ VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ STAV 
POROSTU:

shazuje květy, listy, zasychá a nenasazuje dostatečný počet lusků.

Opatření: Při suchém jaru zvolte hlubší hloubku setí. Doporučuje-
me používat přípravky na regeneraci na bázi aminokyselin, které 
snižují následky ze stresových podmínek. Využívejte odrůdy se 
značkou KLIMAFIT, které lépe odolávají stresovým faktorům.

3 / REZIDUA
K poškození sóji při vzcházení může dojít po použitých herbici-
dech v předplodině. Sója patří mezi citlivé plodiny, nezapomínat 
na vyplachování postřikovače mezi plodinami. 
 
Opatření: Před založením porostu sóji na daném honu 
prostudujte použité herbicidy v předplodině a doporučení pro 
následné plodiny. Nutno zvážit rychlost rozkladu přípravku s 
přihlédnutím na půdní a klimatické vlivy (sucho, chladno popř. 
zaorání rostlin) může silně ovlivnit koncentraci přípravku. 

4/ KROUPY
Poškození porostu kroupami snižuje asimilační plochu listů, 
dochází poškození hlavního terminálu, květů, tvořících se 
lusků a následnému úhynu rostlin v důsledku druhotné 
infekce houbovými chorobami.

Opatření: Pro rychlou regeneraci rostlin použijte přípravky na 
regeneraci rostlin v tank-mixu s 3 % roztokem močoviny na list. 
Správně podpořená rostlina má dobrý potenciál pro regeneraci a 
tvorbu náhradních terminálů. Pro konzultace využívejte poraden-
ství týmu SAATBAU ČR.



STRANA 24

NEW

SÓJA 0000

AMBELLA
Sprinter na vašich polích

• naše nejranější odrůda ze sortimentu velmi raných odrůd 0000
• HTS střední až vysoká
• barva pupku tmavá
• velmi rychlý počáteční vývoj
• dozraje i v chladnějších lokalitách
• sklízet ihned po dosažení plné zralosti
• vhodná na pozdní setí (po silážním žitu)

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2
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NEW

SÓJA 0000-

ADESSA
Nový Merlin

• nová velmi raná odrůda ze sortimentu čtyř nulových odrůd
• HTS střední až vysoká
• výška rostlin střední
• barva pupku tmavá
• rychlý počáteční vývoj
• velmi dobrá odolnost vůči pukání lusků
• vysoký výnosový potenciál 
• vhodná na pozdní setí (po silážním žitu)

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2



STRANA 26  sója / jaro 2023

SÓJA 000+

MERLIN
Stálá jednička sortimentu

• velmi raná, sortiment odrůd 000
• HTS nízká až střední
• výška rostlin střední, odolnost vůči poléhání velmi vysoká
• barva pupku tmavá
• bezproblémové dozrávání i ve vlhčích ročnících
• dlouhodobě ověřená
• poskytuje stabilně vysoký výnos
• vhodná odrůda na pozdní setí (po silážním žitu)

Doporučený výsevek: 68 - 70 semen/m2

SÓJA 000+

ABELINA
Sázka na jistotu

• velmi raná odrůda ze skupiny ranosti 000
• HTS střední až vyšší
• výška rostlin vyšší, odolnost vůči poléhání střední až vysoká
• barva pupku tmavá
• bezproblémové dozrávání
• plastická na výrobní podmínky

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2
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SÓJA 000

LISSABON
Plastický a spolehlivý

• odrůda, skupina ranosti 000
• HTS střední až vyšší
• střední až vyšší rostliny, odolnost vůči poléhání vysoká
• barva pupku světlá 
• středně rychlý počáteční růst
• velmi dobrá odolnost vůči chorobám
• v praxi ověřená odrůda stabilita, výnos, kvalita 

Doporučený výsevek: 64 - 66 semen/m2
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SÓJA 000-

AURELINA 
Zlatá ve výnosu proteinů

• raná odrůda ze skupiny ranosti 000-
• HTS vysoká až velmi vysoká
• výška rostlin středně vysoká, odolnost vůči poléhání vysoká
• velmi vysoká odolnost vůči praskání lusků
• barva pupku světlá
• rychlý počáteční růst
• vhodná do širokých řádků (typ rostliny polodeterminantní)
• poskytuje vysoký výnos

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2
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SÓJA 000-

BETTINA
Nový šampion ve výnosu

• raná odrůda, skupina ranosti 000
• HTS střední až vysoká
• výška rostlin střední, vysoká odolnost vůči poléhání
• barva pupku světlá
• velmi rychlý počáteční růst
• vysoká odolnost vůči praskání lusků
• špičkový výnos bobů
• velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost virózám
• vysoko nasazený první lusk
• vhodná do širokých řádků (typ rostliny polodeterminantní)

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2
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SÓJA 00+

SY LIVIUS 
Univerzál do všech oblastí

• raná odrůda ze skupiny ranosti 00
• HTS střední až vyšší
• výška rostlin střední až vysoká
• odolnost vůči poléhání vysoká
• barva pupku světlá
• nepukavé lusky 
• středně rychlý počáteční vývoj
• velmi dobrá odolnost vůči všem chorobám
• poskytuje stabilně vysoký výnos
• plastická k výrobním podmínkám

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2

SÓJA 00+

APOLLINA 
Nový rekordman

• novinka v sortimentu středně raných dvou nulových odrůd 
• vysoká HTS
• výška rostlin střední až vysoká
• odolnost vůči poléhání vysoká
• barva pupku světlá
• mimořádný výnos bobů
• výborný zdravotní stav

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2
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SÓJA 00

MENTOR
Favorit pro vysoký výnos

• středně raná odrůda ze skupiny ranosti 00
• HTS střední až vyšší 
• výška rostlin střední 
• odolnost vůči poléhání vysoká
• barva pupku světlá
• rychlý počáteční vývoj
• dlouho zelené rostliny s rychlým přechodem do plné 

zralosti
• vhodná do teplých oblastí
• poskytuje vysoký výnos

Doporučený výsevek: 60 - 64 semen/m2

NEW

SÓJA 00+

ADELFIA
Nový Mentor 

• novinka v sortimentu středně raných odrůd 00
• HTS střední
• výška rostlin střední
• odolnost vůči poléhání vysoká
• barva pupku světlá
• mimořádný výnos bobů
• výborný zdravotní stav
• vhodná do širokých řádků (typ rostliny polodeterminantní)

Doporučený výsevek: 64 - 68 semen/m2
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SÓJA 00-

ALTONA
Favorit pro vysoký výnos

• středně raná odrůda ze skupiny ranosti 00
• HTS střední, výška rostlin nízká až střední, odolnost vůči 

polehání vysoká
• barva pupku světlá
• rychlý počáteční vývoj
• dlouho zelené rostliny s rychlým přechodem do plné zralosti
• vhodná do teplých oblastí
• poskytuje vysoký výnos

Doporučený výsevek: 60 - 64 semen/m2

SÓJA 00-

ALVESTA 
Nová a výnosná 

SÓJA 00

ALBENGA
Rekordman

• středně raná odrůda ze skupiny 00 odrůd
• vysoká HTS
• středně vysoké rostliny s vysokou odolností vůči poléhání
• barva pupku světlá
• poskytuje velmi vysoký výnos
• velmi dobrá odolnost vůči všem chorobám
• výborná odolnost vůči pukání lusků
• citlivá odrůda na herbicidy s účinnou látkou Metribuzin
• vhodná do teplých oblastí
• poskytuje vysoký výnos
• vynikají odolnost vůči chorobám

• středně raná odrůda ze skupiny 00
• HTS střední až vysoká
• středně vysoké rostliny s vysokou odolností vůči poléhání
• barva pupku světlá
• poskytuje velmi vysoký výnos
• velmi dobrá odolnost vůči všem chorobám
• výborná odolnost vůči pukání lusků
• dlouho zelené rostliny s rychlým přechodem do plné zralosti
• vhodná do teplých oblastí
• poskytuje vysoký výnos

Doporučený výsevek: 60 - 64 semen/m2

Doporučený výsevek: 60 - 64 semen/m2
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 STRANA 33optiplus, klimafit / jaro 2023 

KLIMAFIT

OPTIPLUS

Hledáte vhodné odrůdy do měnících se klimatických podmínek? 
Vyzkoušejte odrůdy označené logem KLIMAFIT. Změny klimatu 
přinášejí vyšší požadavky na vývoj a šlechtění nových odrůd. Na 
základě nových metod šlechtění, testování a výsledků provoz-
ních zkoušek označuje firma SAATBAU vybrané odrůdy vhodné 
pro pěstování v klimaticky nepříznivých podmínkách logem 
KLIMAFIT. Odrůdy označené tímto logem lépe odolávají 
stresovým podmínkám.

Víceúčelové moření osiva kukuřice společnosti SAATBAU 
metodou OPTIPLUS, zabezpečuje výborné podmínky pro 
vzcházející rostliny kukuřice a zároveň eliminuje stresové 
podmínky v počáteční etapě jejich vývoje. V první fázi této 
metody moření je na osivo nanášen fungicidní přípravek (typ 
mořidla se může měnit Maxim XL nebo Redigo a podobně), ve 
druhé fázi se nanáší makroprvky fosfor, hořčík a mikroprvek 
zinek v poslední fázi nastává aplikace repelentu (Korit). Tímto 
způsobem je dosaženo vyšší ochrany osiva proti houbovým 
chorobám klíčících rostlin, aplikované makro a mikro prvky 
zajistí vyšší tvorbu vlásečnicových kořenů a rychlejší počáteční 
vývoj a vitalitu rostlin. Další výhodou takto ošetřeného osiva je 
ochrana vzcházejících rostlin proti vyzobání ptáky, což zabraňu-
je snížení počtu rostlin na jednotkové ploše. 

Co KLIMAFIT vlastně znamená? 
• adaptabilita odrůd na měnící se klimatické podmínky
• minimalizace rizika pěstování
• nadprůměrný výnos i za nepříznivých podmínek

Co znamená OPTIPLUS 
• optimální vývoj kořenů, vitalita rostlin kukuřice 
• ochrana proti houbovým chorobám klíčících rostlin  
• ochrana proti vyzobání osiva kukuřice ptáky



STRANA 34  tabulka vlastností sóje / jaro 2023

Sója Skupina 
ranosti

Ranost 
dle

ÚKZÚZ

Orientační 
doba do 
zralosti 

(dnů)

Počateční
vývoj 

rostlin

Výška
rostlin

Odolnost
vůči 

poléhaní

Výška 
nasazení 
prvního 

lusku

AMBELLA OOOO VR 125 8 5 8 7

ADESSA OOOO- VR 130 8 6 8 8

MERLIN OOO+ VR 132 7 5 8 7

ABELINA OOO+ VR 133 8 7 6 8

LISSABON OOO R 135 6 7 7 7

AURELINA OOO- R 137 7 6 8 8

BETTINA OOO- R 140 7 5 8 8

SY LIVIUS OO+ SR 143 5 6 7 8

APOLLINA OO+ SR 144 6 7 8 8

ADELFIA OO + SR 146 6 5 8 7

MENTOR OO SR 150 5 7 8 7

ALTONA OO- SR 153 7 7 7 7

ALBENGA OO- SR 153 7 6 7 7

ALVESTA OO- SR 153 7 6 8 8

Zdroj:  firemní zkoušky 

9 = velmi raný, velmi rychlý, velmi krátký, velmi stabilní, velmi zdravý, velmi vysoký

1 = velmi pozdní, velmi pomalý, velmi dlouhý,velmi náchylný, velmi nízký

Všechny odrůdy mají barvu květu fialovou 



 STRANA 35tabulka vlastností sóje / jaro 2023 

Reakce na 
chlad

Odolnost 
vůči plísni 

sóji

Odolnost vůči 
bakteriozám

HTS Barva
pupku

Orientační 
obsah 

tuků (%)

Orientační 
obsah 

bilkovin (%)

Výsevek
VJ/ha

8 8 7 6 tmavý 20,1 38,4 4,3-4,5

8 8 8 7 tmavý 21,3 41,8 4,3-4,5

7 6 6 4 tmavý 21,2 37,6 4,0-4,2

8 7 7 6 tmavý 20,7 40,3 4,3-4,5

7 7 7 6 světlý 20,5 40 4,3-4,5

8 7 7 8 světlý 20,2 43,7 4,3-4,5

8 8 7 7 světlý 21 38,9 4,3-4,5

7 8 6 5 světlý 21,4 42,3 4,3-4,5

8 8 8 8 světlý 19,6 40,3 4,3-4,5

8 8 8 5 světlý 20 43,1 4,3-4,5

8 7 7 6 světlý 20,1 42,8 4,0-4,5

8 7 7 6 světlý 23,3 38,6 4,0-4,5

8 7 7 6 světlý 22,1 40,8 4,0-4,5

8 8 8 8 světlý 20,3 41,2 4,0-4,5
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SLUNEČNICE

FLORASUN CL
Slunce nad Slunce

• vysoký výnos semen
• velmi dobrý zdravotní stav
• střední výška stonku
• odolnost vůči záraze
• odolnost k plísni slunečnicové - plasmopara

Doporučený výsevek: 70 - 90 tis. semen/ha
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DÝNĚ OLEJNÁ

BEPPO
Jistota brzké vysoké sklizně

• velmi raný hybrid se semeny bez slupek
• tmavě zelené semeno
• úponkový typ hybridu s velkým semenem
• odolný hybrid proti suchu

Doporučený výsevek: 15 - 18 tis. semen/ha



STRANA 38  řepka jarní / jaro 2023

ŘEPKA JARNÍ

THEIA
Vysoká úroda 

• registrovaná ÚKZÚZ 2020
• hybridní středně raná odrůda
• nízký obsah kyseliny erukové a glukosinolátů
• výška rostlin střední 
• vysoká odolnost vůči poléhání
• středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých
• vysoký výnos semene v sortimentu jarních odrůd 
• vysoký obsah oleje
• vysoká HTS

Doporučený výsevek: 0,65 – 0,85 mil semen/ha (2,9 - 4 kg/ha)

ŘEPKA JARNÍ

CLEOPATRA
Jarní královna 

• registrovaná ÚKZÚZ 2015
• liniová odrůda
• velmi rané kvetení a zralost
• velmi vysoký výnos semen a oleje
• vynikající zdravotní stav
• rovnoměrně dozrává

Doporučený výsevek: 0,8 – 1,2 mio semen/ha (4 kg)
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PŠENICE JARNÍ TVRDÁ

DUROMAX
Těstoviny jako od Itala

• nízký vzrůst 
• vysoká odolnost vůči poléhání 
• vysoká stabilita pádového čísla 
• dobrá odolnost vůči padlí v rané fázi

DUROMAX je velmi raná jarní tvrdá pšenice s velmi nízkým 
vzrůstem. Z hospodářských vlastností vyniká zejména dobrá 
odolnost vůči poléhání a vysoký výnos zrna. Z kvalitativních 
ukazatelů se odrůda vyznačuje vysokou stabilitou pádového čísla 
a vysokou hodnotou HTZ. Předností odrůdy z pohledu zpracova-
telského průmyslu je vysoká sklovitost, vysoký podíl krupice      
a velmi vysoký obsah N-látek. DUROMAX je odrůda s dobrou 
odolností vůči suchu.

Doporučený výsevek: 350-400 semen/m2
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MEZIPLODINA

MUNGO 
Mastňák Habešský 
(Guizotia abyssinsica olifera)

• hvězdnicovitá olejnina původem z Afriky
• jako meziplodinu je vhodné vysévat od konce června do 

začátku srpna 7 - 10 kg osiva 1 - 2 cm hluboko. Vytvoří 
během 7 týdnů až 4 t sušiny/ha při výšce do 1m.

• podle analýz Chmelařského institutu s.r.o. z roku 2011 
obsahuje nadzemní hmota z 1 ha 136 kg N, 28 kg P, 233 kg 
K, 23 kg S (Chmelařství 7-8 2012)

• vegetaci ukončí první mrazíky, takže nedochází k nadměr-
nému odběru vody, a vzhledem k nízké lignifikaci se 
posklizňové zbytky dobře rozkládají a nepůsobí problémy 
při následném zpracování půdy

• vhodné také do směsí (slunečnice, peluška)
• dokáže využít i hnojení močůvkou a digestátem
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POLNÍ DNY A 
SEMINÁŘE  SAATBAU
Jsme velice rádi, že jsme se s vámi mohli potkat na 

našich akcích a polních dnech.

Jako každý rok, připravujeme různé semináře ať už přímo na 
poli nebo v zimě v přednáškových sálech a informujeme o všech 
novinkách ze světa pěstování jarních plodin sóji, kukuřice, řepky 
jarní, slunečnice, dýně olejné a dalších. Děkujeme za vaši hojnou 
účast na našich akcích a doufáme, že doba Covidu skončila a 
budeme se opět normálně setkávat. 



STRANA 42  polní dny a semináře SAATBAU / jaro 2023



 STRANA 43kontakty / jaro 2023

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Jiřího Wolkera 3071, 438 01 Žatec, tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, +420 602 443 625,  fax: +420 415 211 812 

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

Ve vašem regionu vám ochotně poradí naši obchodní zástupci:

obchodní zástupce pro 
jižní Čechy

tel.: 602 736 753

Jan

ŠRÁMEK

jan.sramek@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
BV, BK, ŽnS, HB, TR, SY

tel.: 602 457 731

Veronika

ŠÍPKOVÁ

veronika.sipkova@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
západní Čechy

tel.: 730 802 929

Miloš

VLACH

milos.vlach@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
východní a severní Čechy

tel.: 607 522 532

Světlana

KOKY

svetlana.koky@saatbau.com

poradce pro sortiment
obilovin

tel.: 602 452 503

Zdeněk

ŠNEJDAR

zdenek.snejdar@saatbau.com

obchodní ředitel

tel.: 727 810 988

Tomáš

KONEČNÝ

tomas.konecny@saatbau.com

Obchodní zástupce pro 
severní Moravu

tel.: 725 951 904

Jonáš

KONEČNÝ

jonas.konecny@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
jižní a střední Moravu

tel.: 602 624 327

Eduard

BIELKO

eduard.bielko@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
severní Čechy

tel.: 606 602 671

Jiří

KRÁL

jiri.kral@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
východní Čechy

tel.: 602 448 757

Katarína

TOMEČKOVÁ

katarina.tomeckova@saatbau.com

poradce pro sortiment 
kukuřice a sóji

tel.: 602 543 200

Miroslav

VENCL

miroslav.vencl@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
okresy: PE, JI, KO, NB, KH

tel.: 602 387 723

Jan

JAROŠ

jan.jaros@saatbau.com
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aktuálně
NA NOVÉ SITUACE REAGUJEME NOVÝMI ODRŮDAMI, KTERÉ OTEVÍRAJÍ PRO-
STOR NOVÝM ZPŮSOBŮM PĚSTOVÁNÍ K DOSAHOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ SKLIZNĚ 
NA VAŠICH POLÍCH. PŘED VÝBĚREM ODRŮDY NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

INFORMACE
A PORADENSTVÍ
SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Jiřího Wolkera 3071, 438 01 Žatec 

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

fax: +420 415 211 812

pavla.zelena@saatbau.com

ceska@saatbau.com

www.saatbau.com/cz

       /SAATBAUCZ/

Nové velmi rané odrůdy sóji 
(AMBELLA ADESSA) přináší nové 
možnosti pěstování. Odrůdy lze 
pěstovat i ve vyšších polohách 
(umístění konzultujte s oblastním 
zástupcem), ale také jako 
následnou plodinu po sklizni 
silážní žita anebo zaorávkách, 
podobně jako u kukuřice metodou 
strip-till. Jako optimální termín 
pozdního setí sóji po zaorávkách 
nebo po silážním žitu lze 
doporučit období do 15. až 20 
května.  

NOVÉ VELMI RANÉ 
ODRŮDY SÓJI

Na podniku Podorlicko a.s. 
Mistrovice, jsme testovali setí velmi 
rané kukuřice metodou strip-till do 
strniště nezoraného jetele po 
sklizni na semeno. Po zasetí byl 
proveden postřik postemergentním 
přípravkem v kombinaci s 
hnojivem DAM 300 l. Pod patu byl 
aplikovaný amofos. Počáteční 
vývoj kukuřice byl velmi rychlý. 
Zvolená metoda byla výhodnější 
než jarní orba s následným setím 
kukuřice. Velmi dobře lze hodnotit 
tuto metodu na snížení případné 
eroze půdy. 

SETÍ KUKUŘICE METO-
DOU STRIP-TILL 

OPTIFIT 

Nové moderní secí stroje 
umožňují dokonalé setí kukuřice 
i sóji. V případě sóji je přesné 
setí obrovským přínosem, pro 
snížení nákladů na osivo a 
rovnoměrné rozmístění semen, u 
kukuřice pak nevzniká přehuště-
ný porost a sklízená silážní 
hmota je z celého pozemku 
homogenní.

OPTIfit – naše standartní 
metoda ošetření osiva bez 
příplatků má tři fáze moření, 
kdy v první se nanáší fungicid, 
ve druhé fázi repelent KORIT 
420 FS (repelent na ptáky) a ve 
třetí fázi makro a mikro prvky 
pro lepší vývoj a vitalitu v 
počátku růstu. Na obrázku z 
poloprovozního pokusu je vidět 
ošetřené a neošetřené osivo. 
Využijete naší nabídky a škody 
způsobené ptáky nepodceňujte, 
„štěstí přeje připraveným“.


