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SAATBAU je tradičným rakúskym 
družstevným spoločenstvom. Majiteľská 
štruktúra je skutočne o tom, že v nej nie je 
žiaden investor mimo branže. Sú to všetko 
ľudia, ktorí sa poľnohospodárstvu venujú, 
ktorí sú telom i dušou poľnohospodári. Z 
toho vyplýva aj filozofia spoločnosti. Venuje 
sa výsostne poľnohospodárstvu, šľachteniu 
a výrobe osív a následne komunikácii s 
farmármi ohľadom nákupov...
Na Slovensku bude mať SAATBAU už 20. 
výročie svojej existencie. Môžeme sa 
oprávnene hrdiť tým, že na slovenskom 
trhu, zo zahraničných spoločností, máme 
najširšie portfólio ponúkaných osív. 
Dokážeme v podstate zabezpečiť osivá 
akýchkoľvek poľných plodín. Ďalšou 

Vážení priatelia,
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obrovskou výhodou je, že šľachtíme naše 
osivá v strednej Európe, to znamená, 
najbližšie k podmienkam, ktoré sú aj na 
Slovensku. Vzhľadom na to, že rakúske 
šľachtenie nie celkom pokrýva potreby 
slovenského trhu, umne spolupracujeme s 
poprednými európskymi a svetovými 
šľachtiteľskými spoločnosťami na 
vhodnom dopĺňaní portfólia tak, aby 
pokrývalo potreby celého slovenského 
trhu. Dokážeme zabezpečiť kompletne 
osivá pre poľnohospodára od 
juhozápadného až po severovýchodné 
Slovensko. Ďalšou našou devízou je 
erudovaný tím odborníkov, ktorý sme 
dokonca v ostatnom období rozšírili. 
Dokážeme byť partnerom pre 
poľnohospodára nielen v otázke predaja, 
ale aj v pomoci pri výbere hybridu alebo 
odrody a samozrejme aj odbornom 
poradenstve počas vegetácie. Našou 
výhodou je aj to, že máme spracovateľské 
kapacity nie len v Rakúsku. Aj na 
Slovensku máme viacero partnerov, ktorí 
nám množia osivá, ktoré spracovávame v 
našom závode v Topoľčanoch. Takže sa 
neorientujeme len na dovoz. Snažíme sa aj 
o výrobu, ktorú je najzaujímavejšie 
ponechať na Slovensku. Dávame tak 
slovenským poľnohospodárom možnosť 
vyrábať s určitou pridanou hodnotou. 
Pevne verím, že komplexnosťou našich 
služieb, našim prístupom a odbornosťou 
budeme Vašim dôveryhodným a 
spoľahlivým partnerom.

Ing. Viliam KURINEC
Generálny riaditeľ

Ing. Viliam Kurinec
Generálny riaditeľ



KUKURICA SIATA | FAO 260

DANUBIO
Stále viac a viac energie
• v produkcii zrna sa vyznačuje priaznivou kombináciou 

vysokého výnosu zrna a prijateľnej zberovej vlhkosti 
• silážna hmota dosahuje vynikajúce parametre stráviteľnosti a 

vysoký obsah celkovej energie
• rastlina má veľmi jemné pletivá, čo podmieňuje ľahkú 

silážovateľnosť
• rastliny sú vysoké, mohutné s minimálnym výskytom helminto-

sporiózy na listoch, aj napadnutie šúľkov fuzáriami je minimálne
• rýchly počiatočný rast a vysoká odolnosť proti chladu, 

umožňujú skoršie termíny sejby aj v severných okresoch
• veľmi dobrý stay green zabezpečuje dlhé okno na silážovanie

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

85 000 - 90 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

80 000 - 85 000 rastlín/ha



KUKURICA SIATA | FAO 270 

SL BAHATO
Viac peňazí z poľa

• je to najskorší zrnový hybrid kukurice spoločnosti SAATBAU
• je určený hlavne na produkciu zrna, ale nestratí sa ani v 

konkurencii typických silážnych hybridov
• počiatočný rast a vývoj je pomalší, hybrid však veľmi dobre 

znáša suché podmienky 
• rastliny sú stredne vysoké, silné a odolné voči lámavosti stebiel
• šúlok je stredne dlhý a vreteno tenké s intenzívnym 

antokyanovým sfarbením 
• je prispôsobivý a dostatočne tolerantný k bežným pesticídom
• zdravotný stav šúľkov a zrna je veľmi dobrý

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

• osvedčený hybrid vyššieho vzrastu s dobrým stay green efektom
• vyznačuje sa vhodnou kombináciou vysokej úrody silážnej 

hmoty a jej vysokou stráviteľnosťou 
• je vhodný aj do chladnejších oblastí pestovania kukurice
• dobre odoláva teplotným stresom, vzchádzanie a počiatočný 

vývoj je rýchly
• má veľmi dobrý zdravotný stav, šúľky sú kompaktné, plne 

opelené, uzavreté listeňmi
• zaraďujeme ho k univerzálnym hybridom, vhodným pre repnú 

a podhorskú výrobnú oblasť 

KUKURICA SIATA | FAO 210

EDUARDO
Prvá úroda do sila aj do žľabu

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

95 000 - 100 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

90 000 - 95 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 300

ANGELO
Pre silážne žľaby veľkosti XXXL

• najprodukčnejší silážny hybrid v strednej skupine skorosti
• počiatočný rast je rýchly, rastliny sú veľmi vysoké a mohutné
• majú pevné odolné steblo a sú dobre olistené, hybrid má 

excelentný stay green aj v suchších lokalitách 
• úrodou sušiny z hektára viac ako 20 t vysoko prekračuje 

priemer kontrolných hybridov v pokusoch
• obsahom škrobu na úrovni 37 %, hodnotou stráviteľnosti celej 

rastliny nad 73 % a hodnotou DINAG 53 % dáva pevný základ 
k vysokej mliečnej produkcii 

• výborný zdravotný stav rastlín a šúľkov podmieňuje 
bezproblémovú a hygienickú silážovateľnosť 

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

80 000 - 85 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

75 000 - 80 000 rastlín/ha



KUKURICA SIATA | FAO 310

EXXCLAM
Vysoká úroda, nízka vlhkosť, plná spokojnosť

• moderný stredne skorý flexibilný zrnový hybrid
• rastliny sú stredne vysoké s dobre vyvinutým koreňovým systémom
• počiatočný rast je rýchly a odolnosť proti chladným 

periódam je dobrá
• steblo je pevné, dobre odolné proti lámavosti
• šúľky bývajú opelené po samú špičku, sú masívne a majú 

veľmi tenké vretená
• štandardne býva vytvorených až 18 radov zrna
• zrno pri dozrievaní veľmi dobre uvoľňuje vodu a výskyt fuzárií 

je pri ňom minimálny 
• obsah škrobu je nadštandardný a presahuje úroveň 73 %

KUKURICA SIATA | FAO 310

MATTEO
Elegantný a odolný univerzál

• univerzálny stredne skorý hybrid vhodný na zrno aj na siláž, 
registrovaný je od roku 2012

• v SR bol registrovaný v rokoch 2010 - 2012 a dosiahol relatívnu 
úrodu 101,6 %

• vyznačuje sa dobrou adaptáciou na rôzne pôdne podmienky 
a silnou toleranciou k stresovým podmienkam 

• hybrid je stredne vysoký, s dobrou odolnosťou k lámavosti 
stebla alebo k poliehaniu

• odolnosť proti chladu je dobrá a počiatočný rast je pomerne rýchly
• šúľky majú dlhšiu stopku a pri dozrievaní veľmi dobre a plynulo 

odovzdávajú vodu

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 340

DODIXX
Dlhé klasy, veľké zrno, spokojný gazda

• obľúbený stredne skorý zrnový hybrid
• rastliny vytvárajú bohatý koreňový systém, čím si zabezpečujú 

plynulý prísun vody a živín
• vzrastovo bývajú porasty stredne vysoké a sú dobre odolné 

proti lámavosti stebiel 
• šúľky sú valcovitého tvaru, pretiahnuté, dobre opelené, počet 

radov býva 18 a 28 – 30 zŕn v každom rade
• zrná sú veľké, HTZ dosahuje priemerne 325 g, obsah škrobu je 

vysoko nad štandardom 
• výskyt fuzarióz v šúľku je minimálny aj v ročníkoch, keď býva 

vysoký infekčný tlak
• vlhkosti sú veľmi priaznivé v dôsledku intenzívneho a skoro 

začínajúceho odovzdávania vody

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha



KUKURICA SIATA | FAO 350

ARVEDO
Vysoké úrody pre priateľov

• vysoko výkonný, stredne skorý, novší kombinovaný typ hybridu 
• počiatočný rast a vývoj je pozvoľný, v neskorších rastových 

fázach sa vyvíja už štandardne
• rastliny sú vyššie, v priemere dosahujú výšku 320 cm, steblá sú 

pevné a voči lámavosti sú odolné aj na konci vegetácie 
• šúľky sú vyššie nasadené, pri dozrievaní sa postupne otvárajú, 

rastliny majú stredný stay green, čo umožňuje použiť produkciu 
aj na silážne účely

• zrno býva veľké, dobre vyvinuté, s vysokou objemovou 
hmotnosťou, obsah škrobu je nadpriemerný

• zdravotný stav produkcie zrna býva bezproblémový a 
dobre sa realizuje

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha

KUKURICA SIATA | FAO 320

AMANDO
Ušetrite náklady na sušenie

• typický stredne skorý dvojlíniový hybrid, určený 
predovšetkým na produkciu zrna

• má dobrý počiatočný rast s dobrou odolnosťou proti chladu na 
začiatku vegetácie

• habitus rastliny je skromnejší, šúľky sú však dobre vyvinuté 
a nasadené sú vo výške 140 cm

• hybrid dobre hospodári s vodou a veľmi dobre sa opeľuje aj 
počas extrémnych horúčav

• odolnosť proti fuzáriám má veľmi dobrú, proti 
helmintosporióze priemernú

• dosahované zberové vlhkosti zrna sú oproti porovnateľne 
skorým hybridom priaznivejšie, čo sa odzrkadľuje v priaznivej 
ekonomike pestovania 

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 360

DOBROTO
Dobrý vo všetkom

• nenápadný ale veľmi spoľahlivý, stredne skorý zrnový hybrid 
• stredne vysoký habitus rastlín je intenzívne podporovaný 

veľmi dobre vyvinutým koreňovým systémom
• steblo je pevné a nelámavé, šúľky sú valcovitého tvaru a bývajú 

dobre opelené
• zrno dosahuje vysokú objemovú hmotnosť a obsah škrobu je 

štandardne vyšší ako norma
• patrí k hybridom, ktoré najrýchlejšie strácajú vodu vo svojej 

FAO skupine 
• šúľky sa pri dozrievaní neotvárajú, takže nehrozí druhotná 

infekcia zrna hubovými chorobami

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha



• stredne skorý materiál registrovaný na Slovensku v roku 2011
• v ŠOS dosiahol úrodu v zrnovom segmente 102,1 % a v 

silážnom segmente viac ako 104 %
• rastliny sú vysoké 300 – 330 cm, dobre olistené a šúľky sú 

nasadené vo výške 145 – 150 cm 
• počiatočný rast je stredne rýchly a odolnosť proti chladu je priemerná
• šúľky sú kónické, dobre opelené s minimálne 16 radmi zrna, 

dozrievajú na suchej rastline 
• stay green je dobrý a dosahuje dobrú silážovateľnosť

KUKURICA SIATA | FAO 360

TORRANO
Multitalent na všetko

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

65 000 - 70 000 rastlín/ha

KUKURICA SIATA | FAO 390

ES SENSOR
Plnou parou vpred
• univerzálny, stredne skorý hybrid na zrno, na siláž aj pre BPS 
• má stredne rýchly počiatočný vývoj a dobrý zdravotný stav
• steblo je pevné a nepoliehavé, nasadenie šúľkov je vysoké 
• šúľky sú plne opelené s 18 – 20 radmi zrna, odolnosť proti sneti 

kukuričnej je vysoká
• zrno je veľké, dobre vyvinuté, má vysokú HTZ a obsah škrobu 

je nadštandardný 
• poskytuje stabilné a vysoké úrody aj v stresových podmienkach

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 360

FERARIXX 
Zaostrené na plný výkon

• nový hybrid v stredne skorom zrnovom segmente 
• v rámci registrácie v rokoch 2012 – 2013 dosiahol na ÚKSUZ-e v 

produkcii zrnových hybridov úroveň 104,7 % na kontrolu
• hybrid má rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu 

a majú nevýrazný stay green
• šúľky sú valcovité, dobre sa opeľujú a vytvárajú dlhé zrná, ktoré 

rovnomerne dozrievajú
• počet radov v šúľku býva 16 a počet zŕn v radoch minimálne 32
• zdravotný stav rastlín a šúľkov je dobrý, HTZ dosahuje 

priemerné hodnoty 350 – 380 g
• v priaznivých pestovateľských podmienkach dokáže prekonať aj 

oveľa neskoršie renomované zrnové hybridy
• je určený tak do repnej ako aj do kukuričnej výrobnej oblasti, čo 

umožňuje zaradiť ho ako predplodinu pre ozimnú pšenicu

Úroda zrna a vlkosť hybridov FAO 300 - 400 SK 2015, 12 lokalít
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Priemer

FERARIXX

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

65 000 - 70 000 rastlín/ha

NEW



KUKURICA SIATA | FAO 420

GRANDIO
Grandiózny vo všetkých smeroch

• stredne neskorý univerzálne použiteľný hybrid
• počiatočný rast a vývoj je pomerne rýchly
• rastliny sú vysoké so širokými listami čo dáva dobrý základ 

vysokej úrody silážnej hmoty
• šúľky sú hrubé a dlhé, zrno býva veľké s vysokou objemovou 

hmotnosťou 
• vysoký hmotnostný podiel šúľkov dáva predpoklad pre vysokú 

koncentráciu energie v siláži
• pre BPS je výhodný pre vysokú produkciu metánu

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

65 000 - 70 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

60 000 - 65 000 rastlín/ha

KUKURICA SIATA | FAO 420

REALLI CS
Vynikne všade kde sa objaví

• stredne neskorý, veľmi žiadaný, zrnový hybrid
• rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou proti lámavosti stebla
• počiatočný rast a vývoj je stredne rýchly, pričom dobre znáša aj 

chladné jarné periódy
• šúľky sú nasadené v strednej tretine rastliny
• vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou na sneť kukuričnú
• zrno býva veľké, HTZ je nad 350 g s veľmi priaznivou 

zberovou vlhkosťou
• šúľky hrubé s počtom radov 20-22

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 65 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 380

OXXYGEN
Výnosová stálica

• stredne neskorý, rokmi overený, suchovzdorný, zrnový hybrid
• má pevné, stredne vysoké a nepoliehavé steblo s 

poloprevisnutými listami
• silne rozvetvený koreňový systém zabezpečuje dostatočný prísun 

vody a výživných látok do rastliny aj v suchých podmienkach
• šúľky sú nasadené stredne vysoko, majú valcovitý tvar a 

štandardne vytvárajú 18 radov zrna
• opeľovanie je dostatočné aj za extrémnych letných horúčav
• zrno je svetložlté, dlhé a má vysokú objemovú hmotnosť, 

zdravotný stav produkcie býva výborný
• jeho výhodou je, že sa zbavuje vody veľmi intenzívne počas 

celého obdobia dozrievania, čím presahuje možnosti 
konkurenčných hybridov

Priemer

OXXYGEN

Úroda zrna a vlhkosť hybridov FAO 350 - 400 SR 2015, 21 lokalít
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Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha



KUKURICA SIATA | FAO 440

LOUBAZI CS
Tu všetko „pasuje“

• veľmi spoľahlivý, nenáročný, stredne neskorý, výkonný hybrid
• je prispôsobivý, stredne vysoký až vyšší, primerane olistený
• je hodnotený ako hybrid s rýchlym počiatočným vývojom, nie 

je však žiaduce vysievať ho v príliš skorom termíne, je náročný 
na celkovú sumu teplôt 

• šúľky sú hrubé, veľmi dlhé, obsahujú 16 – 18 radov zŕn a HTZ 
dosahuje minimálne 320 g

• odolnosť proti snetiam a helmintosporióze je dobrá, fuzária sa 
na šúľkoch nevyskytujú

KUKURICA SIATA | FAO 500 

KING
Kráľovská trieda pre všetkých

• neskorý hybrid kukurice, využívaný na zrno, siláž aj ako 
základná surovina do BPS

• rastliny sú veľmi vysoké, bežne dosahujú výšku 350 – 360 cm, 
pletivá sú pevné a nelámavé

• kvalita silážnej hmoty je nadštandardná, dokáže zabezpečiť 23 
– 27 ton sušiny z hektára

• masívne šúľky a dlhé zrná podmieňujú vysoký podiel zrna, 
zdravotný stav je dobrý

• dostatočná výživa podmieňuje vysokú výkonnosť

• Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

60 000 - 65 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

55 000 - 60 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 390 - 400

ES JASMINE 
Príjemné spestrenie

• nový, stredne neskorý zrnový hybrid s genetikou - ROOTS POWER
• dobre vyvinuté primárne korene a silne zahustené sekundárne 

korene, zabezpečujú účinnejšie prijímanie živín a vody
• 45° uhol vetvenia koreňov podmieňuje zvýšenú odolnosť proti 

poliehaniu a veľmi dobrú stabilitu rastlín
• genetická vlastnosť - TROPICAL DENT zabudovaná v tomto 

hybride zabezpečuje rýchle odvádzanie vody zo zrna
• nasadenie šúľkov je vysoké, HTZ sa pohybuje na úrovni 380 

- 400 gr, rezistencia proti najrozšírenejším chorobám šúľkov a 
zrna je v rozmedzí  stupňov 7 – 9

• poskytuje stabilne vysoké úrody v štandardných alebo mierne 
suchých podmienkach
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Priemer

ES JASMINE

Úroda zrna a vlhkosť hybridov FAO 400 - 450 SR 2015, 10 lokalít
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Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha



KUKURICA SIATA | FAO 440

SY PRESTIGIO
Ide nám o prestíž

• perspektívny, viacúčelový hybrid so stabilným úrodovým potenciálom
• počiatočný rast a vývoj je stredne rýchly, na chladnú jarnú 

periódu reaguje dočasným fialovým sfarbením listov, bez 
následného zabrzdenia rastu

• dobre vyvinutý koreňový systém dostatočne zásobuje rastliny 
vodou a živinami

• hybrid je vysoký, dobre olistený s vyšším nasadením šúľkov
• dobre znáša teplé a suché podmienky, nie je náročný na pôdny 

typ a druh
• zrno je veľké, má dobrý zdravotný stav a podiel zrna na celkovej 

hmotnosti rastliny je vysoký
• dobrý stay green zabezpečuje postupné dozrievanie

Priemer
SY PRESTIGIO

Úroda zrna a vlhkosť hybridov FAO 400 - 500 SK 2015, 8 lokalít
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Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

65 000 - 70 000 rastlín/ha

NEW

KUKURICA SIATA | FAO 550

GRATIFI CS
Vo výnose zelenej hmoty neporaziteľný

• neskorý hybrid kukurice, určený prioritne na výrobu siláže a bioplynu
• stabilné rastliny štandardne dosahujúce výšku viac ako 350 cm
• počiatočný rast a vývoj je rýchly
• produkcia zelenej hmoty je na vysokej úrovni, podobne aj jej kvalita
• zrno je veľké, dlhé a v priaznivých ročníkoch bez problémov 

dozrieva aj na zrno 
• je dobrým partnerom pri pestovaní v kombinácii s cirokom 

(GOLIATH - BIOMASS 133)

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky:

60 000 - 65 000 rastlín/ha

• horšie podmienky:

55 000 - 60 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 420

MILANNO
Vyniká už na pohľad

• stredne neskorý, nádejný hybrid, najnovšej generácie
• má excelentný štart, rast a vývoj je intenzívny, rýchlo 

zakoreňuje, čím dobre využíva jarnú vlahu, aby neskoršie dobre 
zvládal bezzrážkové obdobie

• rastliny majú pevné a odolné steblo
• hrubé a plne ozrnené šúľky sú nasadené stredne vysoko, majú 

valcovitý tvar a mierne odstávajú
• dozrievanie je zo začiatku postupné, neskôr veľmi rýchlo 

odovzdáva vodu
• zrno je dobre vyvinuté, usporiadané v 16 – 18 radoch
• odolnosť proti helmintosporióze a fuzariózam a sneti 

kukuričnej má vynikajúcu
• aktuálne patrí ku špičke v ponuke zrnových hybridov v 

porovnateľnej skorostnej skupine 
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Priemer

MILANNO

Úroda zrna a vlhkosť hybridov FAO 400 - 450 SR 2015, 10 lokalít
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Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha



CIROK 

GOLIATH - BIOMASS 133
Výškou siaha do nebies

• hybridný, kŕmny cirok je vhodný aj do BPS
• vysoké a ohybné rastliny štandardne dosahujú výšku 450 – 500 cm
• počiatočný rast a vývoj je pomalý, ale v období teplých letných 

dní je prírastok hmoty vysoký
• produkcia zelenej hmoty štandardne dosahuje 50 – 60 t/ha, v 

priaznivých ročníkoch môže úroda dosiahnuť aj 100 t/ha
• kvalitu zelenej hmoty podmieňuje obsah sušiny, ktorý treba 

pred zberom sledovať
• cirok je veľmi citlivý na skoré jesenné mrazy 
• cirok BIOMASS 133 sa môže pestovať buď ako čistý výsev alebo 

v kombináciii s kukuricou.

Typ: hybrid, Typ zrna: nemá

Odporúčaný výsevok: 
pre čistý výsev 150 – 200 tisíc rastlín/ha 



OPTIPLUS 
Inovatívny prípravok pre ochranu osiva 
kukurice

OPTIPLUS-om sú morené všetky naše osivá kukuríc. Ten 
zabezpečuje výborný štart do vegetačného obdobia kukurice, 
nakoľko znižuje účinky stresového obdobia mladej  klíčiacej a 
vzchádzajúcej rastliny. Obsah mikroelementov v OPTIPLUSe 
vynikajúco stimuluje vývoj koreňov. Obsah fosforu a zinku 
stimuluje tvorbu koreňových vlásočníc a zdravotného stavu 
mladej rastlinky ihneď v počiatočnom období vývoja. OPTIPLUS 
od začiatku zlepšuje celkovú vitalitu, vďaka ktorej sa stáva porast 
vyrovnaný a dobre potláča zaburinenosť.

OPTIPLUS vďaka obsiahnutým repelentným látkam silne 
odpudzuje poľnú zver.
Je účinný proti vtákom-holubom, bažantom, čím bráni 
vyzobaniu osiva z pôdy a umožňuje tak založiť vyrovnaný 
porast s optimálnym počtom rastlín na jednotku plochy.

OPTIPLUS vynikajúco, inovatívne chráni proti celému 
spektru hubových chorôb klíčiacich rastlín. Vďaka kombinácii 
kontaktného a sytémovo pôsobiaceho fungicídu dosahujeme 
vynikajúcu účinnosť obsiahnutých fungicídov. 

OPTIPLUS = 3 in 1
1. 
• podporuje dynamický rast zlepšeným príjmom vlahy
• stimuluje rýchly štart a počiatočný vývoj 
• znižuje stres z nízkych teplôt v počiatočnom období rastu
• urýchľuje rozvoj koreňového systému, hlavne koreňových vlásočníc
• efektívna fotosyntéza od začiatku vytvára dostatok cukrov 
• zlepšuje sa využitie ostatných živín ako synergický efekt

2.
• ochraňuje proti vtákom

3.
• zlepšuje odolnosť proti hubovým patogénom
• podporuje celkovú vitalitu a redukuje stres
• zvyšuje konkurencieschopnosť proti burinám
• homogénny porast pri zbere predchádza zberovým stratám
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SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

TORO SU
Výnimočná odolnosť

• nový herbicíd-tolerantný hybrid, určený pre SU - technológiu
• odolnosť proti účinnej látke sufonyl-močovina bola dosiahnutá 

prirodzeným šľachtením, metódou viacnásobného spätného kríženia
• takto vytvorené hybridy nie sú kategorizované ako geneticky 

modifikované
• tolerancia poskytuje úplnú ochranu len pri použití prípravku 

EXPRESS 50 SX v odporúčanej dávke 
• hybrid je stredne náročný na podmienky pestovania, dobre 

reaguje na kvalitnú agrotechniku a primeranú výživu
• odolnosť proti sklerotínii má veľmi dobrú, odolnosť proti 

ostatným hubovým chorobám je dobrá 
• úbory sú dokvitnuté až do samého stredu, mierne prevísajú a 

dozrievajú na zelenej rastline, aj v bežných podmienkach je 
treba plánovať desikáciu

• nažky sú stredne veľké s vyššou objemovou hmotnosťou, obsah 
oleja je stredne vysoký a dosahuje hodnoty 43 - 45 % 

Typ: neskorý

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO-OLEIC hybrid s normálnym typom oleja 

Priemer

TORRO SU

Úroda slnečnice EXPRESS hybridy, SK 2015, 4 lokality
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SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

GOLDIMI CL
Znovuobjavená spoľahlivosť

• IMI – odolný hybrid pre Clearfield technológiu 
• stredne neskorý hybrid, stredného až vyššieho vzrastu s 

dobrou odolnosťou proti poliehaniu a lámaniu stonky
• rastliny sú dobre prispôsobivé podmienkam pestovania, dobre 

reagujú na zvýšenú intenzitu
• hybrid má veľmi dobrú odolnosť proti sklerotínii úboru aj 

stonky, dobrú odolnosť preukazuje proti phomopsis aj phome 
• plne opelené úbory mierne prevísajú, dozrievajú hromadne v 

krátkom časovom úseku, v chladnejších a vlhkejších rokoch 
treba počítať s desikáciou

• nažky sú stredne veľké s priemernou objemovou hmotnosťou, 
obsah oleja je mierne nad požadovanú normu a pohybuje sa v 
rozmedzí 44 – 49 % 

• výška porastu a dobrá odolnosť úborov umožňujú využívať 
štandardné technológie ošetrovania porastu

Typ: stredne neskorý CL - hybrid 

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO -OLEIC hybrid s normálnym typom oleja

NEW

Odporúčanie firmy SAATBAU:
TORO SU – hybrid z vlastného šľachtenia firmy SAATBAU. Je to 
materiál náročnejší na podmienky pestovania. Svoj prínos viac 
preukáže v teplejších regiónoch Slovenska. Vyžaduje si primeraný 
stupeň agronomickej disciplíny, od výberu pozemku, cez základnú 
agrotechniku, výživu, chemické ošetrovanie, až po vhodne 
nastavenú desikáciu. Pri jeho pestovaní sa vyhnite pozemkom, kde 
máte problém s trávnatými burinami, nakoľko aplikácia systému 
EXPRESS 50 SX tieto buriny nerieši.
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• imidazolín odolný HIGH - OLEIC hybrid
• stredne skorý hybrid, primeraného vzrastu s vynikajúcou 

odolnosťou proti poliehaniu
• tento hybrid je náročnejší na prírodné podmienky, lepšie sa mu 

darí v teplejších lokalitách 
• odolnosť proti sclerotínii úboru a stonky je dobrá, veľmi dobrá 

odolnosť je proti phomopsis
• úbory dokvitajú až do samého stredu, sú stredne veľké, mierne 

naklonené a nelámavé, desikáciu porastu je nutné nastaviť s citom
• nažky sú stredne veľké so stredne vysokou objemovou 

hmotnosťou, obsah oleja dosahuje štandard a obsah kyseliny 
olejovej sa pohybuje v rozmedzí 82 – 88 %

• pri pestovaní inej slnečnice v blízkosti, je potrebné zabezpečiť 
ochranné pásmo, nakoľko môže dôjsť k znehodnoteniu kvality 
produkcie cudzoopelením

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

ES BALISTIC CL HO
Presný zásah do čierneho

Typ: stredne skorý CL - hybrid 

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: HIGH - OLEIC

Priemer

ES BALISTIC

Úroda slnečnice HIGH-OLEIC hybridy, SK 2015, 4 lokality
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SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

FABIOLA CS
Stále prekvapivo úspešná

• konvenčný hybrid LINO-OLEIC
• skorý až stredne skorý nenáročný hybrid, je stredného vzrastu 

s dobrou stabilitou a odolnosťou k poliehaniu
• tento hybrid nie je náročný na pestovateľské podmienky, je 

plastický a veľmi dobre sa mu darí aj v suchých lokalitách 
• má dobrú odolnosť k viacerým bežne sa vyskytujúcim 

hubovým chorobám, či už na stonke alebo na úbore
• kvitne pomerne neskoro, ale dozrievanie je veľmi rýchle a v 

suchých ročníkoch nie je nutná ani desikácia porastov
• dlhodobo si udržiava vysoký štandard výkonnosti s veľmi 

dobrou kvalitou produkcie
• nažky sú stredne veľké, šedo čierne a majú stredne vysokú 

objemovú hmotnosť, obsah oleja je vysoko nad normou a 
dosahuje úroveň 48 – 51 %

Typ: skorý až stredne skorý hybrid 

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO – OLEIC

RELATÍVNA VLHKOSŤ V %

Priemer

FABIOLA CS

Úroda slnečnice LINO-OLEIC konvenčné hybridy, SK 2015, 4 lokality
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• LINO - OLEIC hybrid s herbicídnou toleranciou na imidazolín
• rastliny sú primerane prispôsobivé podmienkam pestovania, 

intenzite hnojenia a stupňu chemickej ochrany
• hybrid ma veľmi dobrú odolnosť proti sclerotínii úboru aj 

stonky, vykazuje dobrú odolnosť proti phomopsis, phome a 
novým rasám múčnatky

• úbory sú poloprevisnuté, nelámavé a dozrievajú na zelenej 
rastline, desikácia je potrebná len výnimočne

• nažky sú stredne veľké s dobrou objemovou hmotnosťou, obsah 
oleja je vysoko nad požadovanú normu a pohybuje sa v 
rozmedzí 46 – 48 % v závislosti od ročníka

• výška porastu a tvarovanie úborov umožňujú bezproblémové 
ošetrovanie porastu portálovými postrekovačmi

Typ: stredne skorý CL - hybrid

Odporúčaný výsevok: 60 – 65 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO – OLEIC hybrid s normálnym typom oleja

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

IMERIA CS CL
Moc a sila

Priemer

IMERIA CS

Úroda slnečnice LINO-OLEIC Clearfield hybridy, SK 2015, 4 lokality
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FABIOLA CS STREDNE SKORÝ LINO NIE 51 60 - 70 000 XX XXX XX XX XXX

IMERIA CS STREDNE SKORÝ LINO IMI 45 60 - 70 000 XXX XXX XXX XXX XXX

GOLDIMI STREDNE NESKORÝ LINO IMI 49 65 - 70 000 XX XXX XX XX XX

TORRO SU NESKORÝ LINO SU 46 60 - 65 000 XX XX XX XX XX

ES BALISTIC STREDNE SKORÝ HO IMI 44 60 - 65 000 XX XX XXX XX XX

Slnečnica

Legenda:

Kukurica

HYBRID

Kukurica vhodná pre zrno: siláž: bioplyn: 

Skorostná skupina
Typ

slnečnice
Herbicídna
tolerancia

Olejnatosť 
nažiek v %

Odporúčaný
výsevok

Tolerancia
k extrémnym 
podmienkamrastliny úbor

Odolnosť 
proti sclerotínii

phomopsis phome
Odolnosť proti

EDUARDO 210 FLINT NIE 95 - 100 TISÍC 90 -95 TISÍC XX XXX XXX XXX XX XX X

DANUBIO 260 MEDZITYP NIE 85 - 90 TISÍC 80 - 85 TISÍC XX XXX XXX XXX XX XX XXX

SL BAHATO 270 DENT NIE 80 - 85 TISÍC 75 - 80 TISÍC XX XX X XX  XXX XX XX

ANGELO 300 MEDZITYP NIE 80 - 85 TISÍC 75 - 80 TISÍC XX XXX XX  XXX XX XXX XX

MATTEO 310 DENT NIE 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XX XXX XXX XX XX XXX XX

EXXCLAM 310 DENT NIE 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XX X XX XX X XXX

AMANDO  320 DENT NIE 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XXX X XX XXX X XX

DODIXX 340 DENT NIE 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XX X XX XX X XXX

ARVEDO 350 DENT NIE 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XX X XXX XXX X XXX

TORRANO 360 DENT NIE 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XXX XX XX XX XX XX

DOBROTO 360 DENT NIE 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XX X XX XX X XXX

FERARIXX 360 DENT NIE 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XXX XX XX XX X XXX

OXXYGEN 380 DENT SONIDO 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XX X XX XXX XX XXX

ES SENSOR 390 DENT NIE 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XX X XX XX X XX

ES JASMINE 400 DENT NIE 65 - 70 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XX X XX XX X XX

REALLI CS 420 DENT NIE 65 - 75 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XX XX XX XXX XX XXX

MILANNO 420 DENT SONIDO 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX

GRANDIO 420 DENT NIE 65 - 70 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XXX XXX XX XX XX XX

SY PRESTIGIO 440 DENT NIE 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XXX XXX XX XX XX XX

LOUBAZI CS 440 DENT SONIDO 65 - 70 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XX XX XX XX XX XX

KING 500 DENT SONIDO 60 - 65 TISÍC 55 - 60 TISÍC XX XXX XXX XX XX XX XX

GRATIFI CS 550 DENT NIE 60 - 65 TISÍC 55 - 60 TISÍC XX XXX XXX XX XX XXX XX

HYBRID FAO Typ Insekti- Výsevok Výsevok Vhodnosť Vhodnosť Vhodnosť Rýchlosť Odolnosť Stay  Rýchlosť
 skupina zrna cídne pre lepšie pre horšie na zrno na siláž pre BPL počiat. proti suchu green dozriev.
   morenie podmienky podmienky    rastu   zrna

PREHĽAD SORTIMENTU



SÓJA FAZUĽOVÁ | [000]

AMANDINE
Skorá odroda s orieškovou arómou

SÓJA FAZUĽOVÁ | [000]

ABELINA
Odroda z vlastného šľachtenia

SÓJA FAZUĽOVÁ | [000]

LISSABON
Známy, spoľahlivý a plastický

Odporúčaný výsevok: 68 zŕn/m2

Odporúčaný výsevok: 68 zŕn/m2

Odporúčaný výsevok: 60 zŕn/m2

• rýchlosť počiatočného rastu je stredná až rýchla
• veľmi dobrá konkurencieschopnosť v prípade silnejšej 

zaburinenosti
• vytvára stredne vysoké porasty
• dobrý zdravotný stav s toleranciou proti perenospóre
• odolnosť proti sklerotínii, bakteriózam a virózam je tiež 

hodnotená ako dobrá
• dosahuje vysoké úrody semena s vysokým obsahom proteínov
• vďaka svetlému pupku a atraktívnej chuti vhodná na výrobu 

sójových produktov v potravinárstve

• skorá až veľmi skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• veľmi skorý počiatočný vývoj
• rastlina je pevná a nepoliehavá
• semeno je stredne veľké s tmavohnedým pupkom
• zdravotný stav je dobrý
• odolnosť voči bakteriózam a virózam je dobrá
• má vysoký úrodový potenciál
• obsah bielkovín a oleja je vysoký
• porasty vytvára stredné až vysoké

• skorá odroda vhodná pre všetky oblasti
• rýchly počiatočný vývoj
• vytvára nižšie a vďaka pevnej stonke nepoliehavé porasty
• kvet je fialový a semeno má svetlý pupok
• v odolnosti proti sklerotínii, bakteriózam a virózam je dobre hodnotený
• farba semena a kvalita ho predurčuje na potravinárske využitie



SÓJA FAZUĽOVÁ | [00+]

CORDOBA
Aj pre vegetariánov

Odporúčaný výsevok: 65 zŕn/m2

SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

SY LIVIUS
Všestranné využitie

Odporúčaný výsevok: 60 - 70 zŕn/m2

• stredne skorá odroda
• stredne skorý počiatočný vývoj, odolná proti poliehaniu
• má vysoký úrodový potenciál 
• obsah bielkovín je stredne vysoký až vysoký
• naviac disponuje vyšším obsahom cukrov
• vhodná aj na ďaľšie spracovanie - výrobu sójového mlieka 

a krmív
• semeno má svetlý pupok a optimálnu HTZ
• tolerancia proti virózam, bakteriózam a plesňovým 

chorobám je dobrá

• skorá až stredne neskorá odroda s fialovou farbou kvetu
• rýchly počiatočný rast 
• vytvára stredne vysoké porasty
• nasadenie prvého struku je stredne vysoké
• dobrý zdravotný stav a enormný úrodový potenciál
• výskyt bakterióz a peronospóry je slabý
• vytvára veľké žlté semeno so svetlým pupkom
• obsah oleja a bielkovín je stredný



SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

SY ELIOT
Chuť ktorá zaujme

Odporúčaný výsevok: 60 -65 zŕn/m2

• stredne skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• rýchlosť počiatočného rastu je stredná až nižšia
• vytvára stredne vysoké až vysoké porasty
• dobrý zdravotný stav s toleranciou proti peronospóre
• odolnosť proti sklerotínii, bakteriózam a virózam je tiež 

hodnotená ako dobrá
• má veľmi dobrú chuť a je vhodná na výrobu 

potravinárskych výrobkov

SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

CARDIFF
Stávka na istotu

Odporúčaný výsevok: 65 zŕn/m2

• skorá až stredne skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• plastická odroda vhodná do všetkých pestovateľských oblastí
• vytvára stredne vysoké porasty
• nasadenie spodného struku je vysoké
• výborný zdravotný stav a tmavozelená farba porastov je pre 

odrodu charakteristická
• vďaka vysokému obsahu bielkovín je vhodná na výrobu tofu



SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

ES MENTOR
Keď kráľ spĺňa všetko

Odporúčaný výsevok: 60 - 65 zŕn/m2

• stredne skorá odroda
• vhodný na pestovanie do kukuričnej aj repnej oblasti
• stredne vysoká odroda, nepoliehavá
• výborný zdravotný stav
• prvé struky nasadzuje vo výške 11-12 cm
• rovnomerne dozrieva
• semeno je veľké, so svetlým pupkom a má vysoký obsah 

bielkovín aj oleja
• optimálny pre využitie na špeciálne potravinárske účely
• v ponuke aj BIO



SÓJA FAZUĽOVÁ | [0+]

KENT
Šľachtic na poli

SÓJA FAZUĽOVÁ | [0+]

SG SR PICOR
Poradí si s burinami

Odporúčaný výsevok: 50 - 55 zŕn/m2

Odporúčaný výsevok: 60 zŕn/m2

• stredne skorá odroda kvitnúca na fialovo
• stredne vysoká odroda s pevnou nepoliehavou stonkou
• typická je tmavá farba listov a ich kopijovitý vzhľad
• má vysoký úrodový potenciál vo všetkých pestovateľských oblastiach
• vysoký obsah bielkovín
• veľmi dobrý zdravotný stav
• nadpriemerne tolerantný proti bakteriózam
• predurčený na ďaľšie spracovanie v potravinárstve
• v praxi preverený aj v opakovanom pestovaní za sebou

• stredne neskorá odroda s dobrou odolnosťou proti poliehaniu
• vhodná aj pre chudobnejšie pôdy
• vyniká rezistenciou proti sklerotínii
• dosahuje vysoké úrody semien s vysoku HTZ
• vďaka vybornému vetveniu výborne pokrýva a zatieňuje 

pôdny povrch
• semeno je veľké so svetlým pupkom
• výborný pre potravinárske využitie
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PESTOVANIE SÓJE – 
TYPY PRE PRAX
Prevencia je lacnejšia...

ABELINA 12 85 3 FIALOVA TMAVÁ 000 170 41,5 21,3 1 BEŽNÉ
LISSABON 12 85 7 FIALOVÁ SVETLÁ 000 190 40 20,5 1 BEŽNÉ
AMANDINE 12 82 3 FIALOVA SVETLÁ 00 185 41,8 20,3 1 ŠPEC. PRODUKTY

SY LIVIUS 12 82 2 FIALOVÁ SVETLÁ 00 198 42,3 21,4 1 BEŽNÉ
CORDOBA 11,7 85 2 FIALOVÁ SVETLÁ 00 192 42 20,5 2 BEŽNÉ, TOFU
ES MENTOR 12 85 2 FIALOVÁ SVETLÁ 00 199 37,2 21,6 1 BEŽNÉ, TOFU
SY ELIOT 12 82 2 FIALOVÁ SVETLÁ 00 198 41,2 21,1 1 BEŽNÉ
CARDIFF 12,3 85 2 FIALOVÁ SVETLÁ 00 196 39,6 21,3 1 BEŽNÉ, TOFU
KENT 13 78 2 FIALOVÁ SVETLÁ 0+ 179 38,7 21,4 1 BEŽNÉ, TOFU
SG SR PICOR 13 82 2 FIALOVA SVETLÁ 0 185 41,1 21,6 1 BEŽNÉ, TOFU

Sója fazuľová

ODRODA 1. struk Výška Poliehanie Farba Farba Skupina HTZ g Obsah Obsah  Vypadá Využitie
  v cm rastiny kvetov pupku zrelosti  bielkovín v % tukov v % vanie zrna

1. Príprava pôdy
• každý úkon orientovať na šetrenie pôdnou vlahou, udržanie 

pôdnej štruktúry – podporiť ľahké zakorenenie, sója je citlivá 
na utuženú pôdu- skorá príprava utláča vlhkú pôdu

• hrčkotvorné baktérie pre svoju tvorbu vyžadujú prevzdušnenú 
a vlhkú pôdu 

• dôraz na dokonalé urovnanie povrchu pôdy-nasadenie strukov 
je už vo výške 11cm a žacia lišta kombajnu sa počas zberu 
nastavuje čo najnižšie

2. Inokulácia osiva - náš OPTIFTIT je unikátny
• ako jedni z mála na Slovensku, dodávame osivo inokulované 

symbiotickými baktériami Bradyrhizobium japonicum 
(prípravok HiStickCoat)

• bezvodá technológia garantuje rovnomerné obalenie osiva a 
predlžuje vitalitu baktérií

• práškové inokulanty dodávané s rašelinou opadávajú a pri 
nešetrnej manipulácii sa doudierané semená rozpolia, čo 
spôsobí vyššiu spotrebu osiva a zlú klíčivosť

• OPTIFIT = Inokulant + Vitavax (prípravok proti hubovým 
chorobám klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín)

3. Výber odrody
• naše odrody pamätajú na všetkých pestovateľov
• v ponuke sú veľmi skoré tzv. 000 odrody až po neskoré tzv. 0
• podľa požiadaviek dodávame odrody s využitím na 

potravinárske alebo kŕmne účely
• osivo dodávame aj v kvalite BIO

4. Sejba
• Termín sejby: -priemerná denná teplota by mala v hĺbke 5 cm 

dosiahnuť 10°C (podľa polohy a priebehu zimy), optimum je 
začať v strede apríla a ukončiť do začiatku mája. Neskoré jarné 
mrazíky do -2°C sóju nepoškodzujú! Po sejbe valcujeme 
rýhovaným valcom.

• Výsevok: -doporučujeme podľa skorosti a polohy pri tradičnom 
hustosiatom riadku

 55 – 75 zŕn/m2 - hĺbka sejby 3-4 cm

5. Ochrana proti burinám
Na začiatku vegetácie sója pomalým zapájaním porastu zle 
potláča buriny. Ako prevenciu zaburinenosti navrhujeme:
• preemergentné ošetrenie: za predpokladu dostatku jarnej vlahy 

otvárame pôdu iba minimálne. V predsejbovej príprave 
zvažujeme vhodnosť a nevhodnosť totálneho herbicídu. 
Vyberáme dostupné herbicídy, podľa citlivosti odrody na 
účinnú látku a spektra prevládajúcich teplomilných burín. Po 
prívalových dažďoch hrozí zaburinenie v druhej vlne. 
Nepoužívať pozemky s rezíduami atrazínov, sulfonylmočovín, 
ktoré inhibujú-spomaľujú klíčenie!

• postemergentné ošetrenie: chápeme len ako opravné, 
prevládajúce veterné počasie sprevádzané suchom znižuje 
účinnosť herbicídu a aplikácia herbicídu len predĺži stres.

6. Ochrana proti chorobám a škodcom
Insekticídny zásah je nutný iba pri výskyte Babôčky bodliakovej 
alebo v horúcom a vlhkom počasí proti roztočom

7. Hnojenie
Vychádzame zo skutočnosti, že na 1 t semena a slamy sa 
spotrebuje 90 kg N, 40 kg Ca, 10,7 kg P a 29,8 kg K. Pre obdobie 
hladovania cca 3 týždne po sejbe doporučujeme aplikovať iba 
štartovaciu dávku do 30kg N. Vysoké dávky N pôsobia na úrody 
skôr depresívne, sója prerastá, predĺži sa vegetácia s rizikom 
oneskoreného dozrievania. Prebytok živín vyvolá náklonnosť 
proti chorobám a poliehaniu. Listová aplikácia mikroelementov 
a auxínov stimuluje výšku nasadenia prvých strukov, vetvenia 
a urýchľuje tvorbu hrčkotvorných baktérií. Zameriavame sa na 
dostatok fosforu v ľahkoprijateľnej forme.

8. Predzberová príprava a zber
Nerovnomerný, zaburinený porast zjednotíme desikáciou. 
Zberáme kombajnom s vertikálnym bubnom a flexibilnou žacou 
lištou. Optimálna vlhkosť pri zbere je cca 15 %. Minimalizujeme 
mechanické poškodenie semena, kontrolujeme pojazdovú 
rýchlosť, šírku medzery mlátiaceho bubna, znižujeme výšky 
pádov semena pri manipulácii a pod. 
Pre pokročilých: po zbere je vhodné aplikovať zásobné hnojenie 
P, K a ihneď siať ozimnú pšenicu bez hnojenia dusíkom.

9. Závlaha
Podľa možnosti v závislosti od podmienok 1-2 krát po 30-50mm 
Treba zohľadniť riziko vytlačenia pôdneho vzduchu. Obmedzuje 
sa príjem fosforu a horčíka, inhibujú sa pôdne baktérie



PŠENICA JARNÁ TVRDÁ

DUROFLAVUS
Zlato na poli

PŠENICA JARNÁ TVRDÁ

DUROMAX
Skoršiu a úrodnejšiu nenájdete

Odporúčaný výsevok: 350-400 zŕn/m2, 190-220kg/ha

Odporúčaný výsevok: 350-400 zŕn/m2, 190-220kg/ha

• úrodnosť + kvalita + výborné pestovateľské vlastnosti
• skoršie dozrieva = optimálny zber, výborná kvalita
• nižšia vzrastom, nepoliehavá
• odolná bakteriálnym a fyziologickým škvrnitostiam 
• vyššia odolnosť proti hrdzi pšenicovej ako u porovnateľných odrôd
• vysoký obsah proteínov, nadpriemerný gluténový index
• veľké zrno a vysoká HTZ

• optimálny zdravotný stav
• trendová odroda vďaka nadpriemernému obsahu flavonoidov
• výnimočná odolnosť proti hrdzi pšenicovej, prevyšuje všetky 

odrody tvrdých pšeníc
• je vzrastovo nižší, nepoliehavý
• stredne skorý
• využívaný v potravinárstve na výrobu žltých cestovín
• zrno veľké s vysokou HTZ

STRANA 30 osivá / Jar 2016 / Obylniny



TRITICALE JARNÉ

DUBLET
Špička v sortimente

PŠENICA JARNÁ

SW KADRILJ
Zatvor jeseň, otvor jar

Odporúčaný výsevok: 300-350 zŕn/m2

Odporúčaný výsevok: 450-500 zŕn/m2, 185 - 210 kg/ha

• stredne skorá jarná pšenica
• dosahuje veľmi vysoké úrody a kvalitu A/E
• optimálny výsev už koncom februára
• nepoliehavá
• odolná proti hubovým chorobám listov aj klasu (múčnatke a 

hrdzi pšenicovej a plevovej)
• eliminuje hubové ochorenie, akým je mazľavá sneť pšeničná
• s použitím aj ako presievková odroda

• dosahuje vysoké a stabilné úrody 
• vyznačuje sa skorším klasením
• steblo je stredne vysoké až vyššie
• dobre potláča buriny
• odroda je plastická, nenáročná, vhodná do všetkých 

výrobných oblastí
• zdravotný stav dobrý, vhodný pre BIO
• doporučné hnojenie: 110 - 130 kg N/ha



JAČMEŇ SIATY JARNÝ

WILMA
Najúrodnejší kŕmny jačmeň

OVOS SIATY

BARON
Šlachtic pre Vašu stajňu

OVOS SIATY

TYPHON
Špičkový ovos nemá každý

Odporúčaný výsevok: 300-350 zŕn/m2, 150-180kg/ha

• v suchších a prechodných oblastiach úrodou aj kvalitou spoľahlivá
• výborný zdravotný stav
• výborne odoláva celej skupine hubových chorôb jačmeňa, 

hlavne chorobám listovej plochy
• stredne vysoká, poskytuje dostatočnú úrodu kŕmnej slamy
• dobre odolná proti poliehaniu
• skoršia zrelosť neovplyvňuje lámavosť klasu a stebiel
• úžitkovú hodnotu odrody zvýrazňuje veľké zrno a vysoká HTZ
• ideálna pre výrobu krmív, zrno obsahuje ľahko stráviteľný škrob

Odporúčaný výsevok: 320-360 zŕn/m2 Odporúčaný výsevok: 320-350 zŕn/m2

• skorá odroda, dosahuje vysoké úrody
• veľké zrno s výbornou nutričnou hodnotou
• dosahuje vysokú HTZ
• vyšší vzrast s pevným steblom
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• veľmi dobrá odolnosť proti hubovým chorobám

• vysokoplastická odroda ovsa žltého
• stredne skorý
• nepoliehavý
• vhodný aj pre vyššie polohy v horskej a zemiakárskej oblasti
• poskytuje vysoké úrody zelenej hmoty a zrna s vysokou HTZ
• zdravotný stav je veľmi dobrý
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REPKA JARNÁ

COLOSSUS
Vysoká úroda oleja

TEKVICA OLEJNÁ

BEPPO
Skorý a rýchlo zrelý

HORČICA BIELA

CARNELLA
Fytosanitárne účinky

Odporúčaný výsevok: 

10 kg/ha pri pestovaní na zrno

15-20 kg/ha pri sejbe na zelené hnojenie

Odporúčaný výsevok: 18 000 semien na 1ha = 1 VJ

Odporúčaný výsevok: podľa HTZ 4,5-6 kg/ha

• stredne skorá odroda s rýchlym počiatočným vývojom
• stredne vysoká, dobre odolná proti poliehaniu
• využitie:
 . medziplodina do GREENINGU, nezaorávať hlbšie ako 15cm-

hrozí mliečne kvasenie
 . hlavná plodina na spracovanie v potravinárstve
• sprístupňuje viazaný draslík v pôde – uľahčuje jeho prijímanie 

rastlinami bez nákladov
• veľmi dobrý zdravotný stav
• nenáročná na potrebu vody pri klíčení
• nevhodná do strniskových miešaniek, kde sa intenzívne 

pestujú olejniny z rovnakej čeľade

• líniová odroda
• stredný počiatočný vývoj, vysievame čo najskôr
• neskorší začiatok kvitnutia, dozrieva stredne neskoro
• úrody dosahuje vysoké, obsah oleja stredný až vysoký
• vytvára stredný až vysoký porast 
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu, dobrý zdravotný stav
• použitie do strniskových miešaniek tam, kde sa nepestujú 

olejniny-vymŕza
• zelenú hmotu nezaorávať hlboko, vo vlhkej pôde prebieha 

mliečne kvasenie

• extrémne skorý bezšupkový hybrid tekvice olejnej
• semeno je tmavozelé
• dozrieva o dva týždne skoršie ako ostatné odrody 
• úponkový typ s veľkým zrnom
• kvitnutie stredne skoré
• odolný proti suchu
• doporučená šírka medziriadku je 140 cm
• svojou skorosťou umožňuje lepšiu organizáciu zberových 

mechanizmov
• uvoľňuje včas pozemok pre následnú plodinu
• úrodový potenciál je 0,5 - 0,8 t/ha
• vyžaduje zber v agrotechnickom termíne
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HRACH SIATY LISTOVÝ

MONI
Biologická továreň na dusík

HRACH SIATY ZRNOVÝ

KENZO
Ukáže čo hrach dokáže

HRACH SIATY ZRNOVÝ

ANGELA
Najkrajšia na Zemi 

HRACH SIATY KŔMNY / PELUŠKA

SIRIUS
Vysoká úroda zelenej hmoty

• žltozrnný, úponkový
• vysoká úroda zrna a bielkovín
• rýchly počiatočný rast
• skorý nástup kvitnutia
• vytvára vysoký nepoliehavý porast
• vynikajúca predplodina, vhodná aj do GREENINGU
• sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem

Odporúčaný výsevok: 90 zŕn/m2 

Odporúčaný výsevok: 90 - 100 zŕn/m2 

Odporúčaný výsevok: 90 - 100 zŕn/m2 Odporúčaný výsevok: 90 zŕn/m2 

• vhodný na zelené hnojenie - do GREENINGU aj v suchších 
oblastiach

• rýchly počiatočný vývoj , potláča buriny 
• výborný prerušovač v osevných postupoch s prevahou obilnín a 

olejnín
• zvyšuje obsah dusíka v pôde až o 80-160 kg/ha
• sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem
• odpudzuje vošky obsahom neurotoxínov, nie je vhodná na 

priame skrmovanie
• dĺžka vegetačnej doby 8-12 týždňov

• šedozelené zrno s vysokou HTZ
• vysoká úroda zrna, zelenej hmoty a bielkovín
• dobre potláča buriny
• výborná ako predplodina a prerušovač v osevnom postupe
• obohacuje pôdu o dusík
• tolerantná proti múčnatke

• skorá odroda
• rýchly počiatočný vývoj
• nižší vzrast, nepoliehavý
• úponkový, žltozrnný, vhodný do suchých aj vlhkých podmienok
• vysoká úroda zrna a proteínov
• sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem
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PROSO SIATE

EARLY BIRD
Včasná príprava na subtropické dni

VIKA SIATA

SLOVENA
Zloží burinu na kolená

Odporúčaný výsevok: 100-130kg/ha

• využitie na kŕmne a potravinárske účely (pšeno je vhodné 
pre celiatikov)

• teplomilné a suchuvzdorné, vhodné aj do strniskových miešaniek
• pestovanie je nenáročné, avšak iba na nezaburinených 

pozemkoch
• v čase zberu na zrno je nutná ochrana proti vtákom, podľa 

využitia na zrno je nutná desikácia

Odporúčaný výsevok: 18-25kg/ha 

POHÁNKA

HAJNALKA
Prišla moja renesancia

Odporúčaný výsevok: 2,0 -3,0 milióna nažiek - 60-80 kg/ha

• nenáročná odroda, znáša aj pôdy chudobné na živiny
• pre krátku vegetačnú dobu 85-90 dní je vhodná aj pre 

pestovanie v druhom slede do GREENINGU
• dobre znáša sucho, rýchle pokrýva pôdu čím potláča zaburinenie
• na zeleno do strniskových miešaniek
• zrno sa spracováva ako dietetická potravina obsahujúca rutín, 

látku podporujúcu srdcovo-cievny systém
• má fytosanitárny účinok na pôdu, je medonosná - slúži aj ako 

pastva pre včely
• odolná voči chorobám a škodcom, príchodom mrazov vymŕza

• patrí medzi normálne - indeterminantné typy
• rýchly počiatočný vývoj
• potláča aj klíčiace buriny
• poskytuje vysoké úrody v zelenom 35-45 t/ha a suchom stave 

7-8 t/ha
• púta vzdušný dusík, nevhodná na prezimovanie
• adaptabilná s dobrým zdravotným stavom
• odolná proti múčnatke, špeciálne v letných miešankách

SUBTROPICKÁ OBILOVINA

SUDÁNSKA TRÁVA
Začína sa cítiť aj u nás ako doma

• teplomilná 1-ročná C4 plodina, viac odolná suchu a teplu ako kukurica
• má bohatý koreňový systém, vytvára 4-6 odnoží , steblo 

vyrastie do výšky 2,5-3 metre
• využíva sa na kŕmenie a silážne účely pre bioplynové stanice, 

v miešankách na mulčovanie
• neznáša studené, vlhké, ťažké a okyselené pôdy
• pomalý počiatočný vývoj vyžaduje na pestovanie nezaburinené parcely
• vysieva sa do jemného osivového lôžka, teplota pôdy min.12°C 

začiatkom mája
• letné výsevy najneskôr začiatkom augusta, hĺbka sejby 3-4 cm, 

medziriadky aj širšie ako 12,5cm

Odporúčaný výsevok: 25-35kg/ha, 50-75 rastlín/m2



LUCERNA SIATA

LA ROCCA
Dáva spoľahlivo viac úrod do roka

FACÉLIA VRATIČOLISTÁ

MIRA
Včely ju milujú

BÔB KONSKÝ

BIORO
Stvorený prírodou pre BIO

ĎATELINA LÚČNA

NIKE
Aj v horších podmienkach sa dá vyhrávať

Odporúčaný výsevok: 20-25kg/ha

Odporúčaný výsevok: na zelené hnojenie - 10-15kg/ha

Odporúčaný výsevok: napriamo - 20-22kg/ha Odporúčaný výsevok: 35 – 40 zŕn/m2

• poskytuje vysokohodnotné bielkovinové krmivo
• vhodná aj do suchých a teplých oblastí 
• spoľahlivo prezimuje, začiatok kvitnutia je stredne skorý
• obľubuje vyšší obsah vápnika v pôde pH nad 6,5 a po kosbe 

veľmi dobre obrastá
• v závislosti od ročníka poskytuje 3-4 kosby po dobu pestovania 

3-4 roky
• biologicky zvyšuje úrodnosť prevzdušnením do hĺbky, pôsobí 

melioračne a zlepšuje štruktúru pôdy
• po 3 rokoch pestovania zanecháva v pôde cca 180 kg N, pričom 

využiteľnosť N v 1.roku je 20-30%
• po zaoraní sa z mohutného koreňového systému pôda obohatí o 

vysoké množstvo uhlíka a fosforu

• plastická diploidná odroda, vhodná pre všetky oblasti aj s 
kyslejšími pôdami

• odolná proti vymŕzaniu, vyniká perzistenciou
• výborný zdravotný stav a odolnosť voči chorobám, obzvlášť 

proti múčnatke
• poskytuje vysokú úrodu hmoty v zelenom a sušiny v suchom stave
• vhodná do miešaniek, prísevov
• vysiata napriamo pri intenzívnom kosení poskytuje vysoké 

úrody aj v treťom roku
• vo vlhkom roku kvôli nadúrode pri oneskorenom zbere mierne poľahne
• biologicky zvyšuje pôdnu úrodnosť

• nevysievať do mokrej zlievavej pôdy s tvorbou pôdneho prísušku
• BIORO bol vyšľachtený len vďaka prírodným podmienkam 

pestovania biologickým výberom
• vytvára robustný porast do výšky 150 cm, vhodný aj do 

miešaniek pre bioplynové stanice
• pôdy znáša od ľahších hlbokých až po ťažké ílovité
• maximum úrody poskytuje pri rovnomerne rozložených zrážkach
• vysieva sa čo najskôr – od pol. februára do 2. dek. marca, 

nakoľko neskôr znáša mrazíky do -5°C
• rýchly počiatočný vývoj potláča tlak burín – ideálny pre BIO
• zrno je stredné, obsahuje znížené množstvo trieslovín-horčín, 

využíva sa kŕmnych zmesí pre HD
• ako predplodina zúrodňuje pôdu – zelená hmota viaže až 

200-300 kg N/ha
• ako predplodina pre kapustoviny a šaláty úplne pokrýva 

hnojenie dusíkom

• vysieva sa v priebehu celej vegetácie
• za krátke obdobie vyprodukuje veľké množstvo zelenej 

hmoty-potláča buriny
• obohacuje pôdu o organickú hmotu čím zlepšuje biológiu pôdy
• zlepšuje štruktúru pôdy, ľahko sa rozkladá, stonka nedrevnatie
• má fytosanitárne účinky 
• rýchlo si osvojuje vlahu bohatým vetvením koreňových vlásočníc
• je medonosná rastlina, vhodná do letných miešaniek – na 

mulčovanie
• vhodná je do suchých oblastí, neprezimuje - vymŕza
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BIOOSIVÁ

IBA NAJLEPŠIE BIOOSIVÁ
Základná podmienka pre úspech biopestovateľov

Pre produkciu bioosív sa stalo povinným používať certifikované 
osivo. Hoci existuje možnosť použiť nemorené konvenčné osivo 
na tzv.výnimku, aj vďaka našej ponuke sa presadzuje sejba 
certifikovaného BIOOSIVA. Prispela k tomu transparentnosť 
dostupných informácií nielen pre pestovateľov samotných, ale aj 
informácie o možných odberateľoch a ich požiadavkach. 

Kvalitatívne parametre osiva v bioprodukcii
Dôležité kvalitatívne parametre osiva sú predpokladom 
výhodného predaja úrody, takto je systém v celej EU právne 
regulovaný. Podľa EU noriem sa kontroluje napr. čistota osiva, 
prímesi semien burín a iných kultúrnych rastlín alebo klíčivosť. 
Naša ponuka je výhodná aj vďaka podobným klimatickým 
podmienkam Rakúska a Slovenska.

Kvalitatívna požiadavka na zdravotný stav osiva
V biologickom pestovaní je veľmi náročné nájsť taký sortiment 
prípravkov na ochranu rastlín, ktorý by mal širokospektrálne účinky. 
Prvoradým predpokladom pri výbere odrody je dedičná odolnosť 
proti chorobám. Štáty EU sa v bioprodukcii nezaoberajú definíciou a 
reguláciou v oblasti napadnutia osiva chorobami. V celej EU sa naše 
odrody presadzujú vďaka výbornej genetike a osivárskemu systému 
SAATBAU - zvýrazňujú kvalitu nášho šľachtenia.

Rakúske BIO - šité na mieru pre pestovateľa
Na rozdiel od ostatných EU krajín pre BIOOSIVO sú v Rakúsku 
presne stanovené normy a hraničné hodnoty chorôb a škodcov 
prenosných osivom, kontroluje ich AGES (ÚKSUP) - napr. klíčivosť 
nemoreného osiva, prašná sneť, pásikavosť jačmeňa, septória plevová, 
pleseň snežná, sneťovec steblový a pod. Takto sa minimalizuje prenos 
a optimalizuje ochrana, v biopraxi veľmi náročná.

Každý rok zaznamenávame pokusy s použitím osiva z vlastnej 
produkcie. Riziko výroby nekvalitného osiva spôsobuje:
• neodbornosť a nesprávne osevné postupy
• nevhodná agrotechnika a strojový park
• výber nevhodných pozemkov, často zaburinených
• vyššie škody z výskytu chorôb a škodcov
• zlé skladovacie priestory

Jediné riešenie je návrat k pestovaniu certifikovaného osiva. 
Predaj bioosív SAATBAU rastie každoročne. Ponúkame najširší 
sortiment plodín. Pripomíname, že požadovaný sortiment odrôd 
zabezpečíme iba pri objednávkach na začiatku výroby osiva. 
V sezóne sejby dodávame iba odrody podľa aktuálnej ponuky na 
sklade. Meniace sa klimatické podmienky každý rok práve v 
sortimente bioosív prinášajú nové a vysoké nároky na jeho 
výrobu. Najdôležitejší argument: iba dlhodobá profesionalita 
prináša úspech!

PLODINA HYBRID / ODRODA FAO / SKOROSŤ TYP VÝSEVOK BALENIE CERTIFIKÁT

KUKURICA EDUARDO 210 ZRNO/SILÁŽ 80 - 100 TIS 50 TIS ANO/NIE
 OXXYGEN 390 ZRNO/SILÁŽ 65 - 75 TIS 50 TIS 
SLNEČNICA FABIOLA CS STREDNE SKORÁ LINO 65 - 70 TIS 150TIS 
PŠENICA TVRDÁ JARNÁ SW KADRILJ
 DUROMAX
 DUROFLAVUS
JAČMEŇ JARNÝ WILMA
OVOS SIATY TYPHON
 BARON

osivá / Jar 2016 / Bioosivá STRANA 37



 VÝROBA ZELENÉHO KRMIVA

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY
Lúky a pasienky - kvalitný a lacný zdroj 
energie a bielkovín

Cieľ našej ponuky:

- využiť naše tradičné zdroje výroby krmovín a prispieť tak k trvale 
udržateľnému poľnohospodárstvu, prispievať k udržaniu úrodnosti 
pôdy, kvality spodných vôd a ekologizácii životného prostredia
- podporovať biodiverzitu a politiku „zeleného poľnohospodárstva“, 
vzniknutú pod celosvetovým tlakom
- zabrániť nadprodukcii potravín kritizovanú v predchádzujúcom 
období, kde kvôli dotovaným cenám nadprodukcia deformovala 
obchod a voľný trh

Pravidlá krížového plnenia pre rok 2015-6 zahŕňajú aj zachovanie 
trvalých trávnych pasienkov (ďalej TTP). Pre zachovanie priamych 
platieb platí zákaz zmeny druhu poľnohospodárskej plochy 
využívanej ako TTP. Ak pestovateľ preukáže, že rozoranie TTP 
bolo vykonané úplnou obnovou (rozoraním a zasiatím trávnej 
alebo ďatelinotránej miešanky), ktorou žiadateľ obnovil TTP 
(podľa predpísaných pravidiel na termín obnovy) alebo vykonal 
iba čiastočnú obnovu napr. prísevom diskovou sejačkou, považuje 
sa to za splnenie požiadaviek pravidiel krížového plnenia. (pozri 
úplné znenie K§4 Usmernenie MPaRV SR k nariadeniu vlády SR 
č.342/2014 Z.z..)

Pre splnenie týchto požiadaviek pripravili sme pre Vás široký 
výber ďatelinotrávnych zmesí:

1. FUTTERPROFI - určených na ornú pôdu pre intenzívnu 
produkciu krmovín 
2. GRUNLANDPROFI – určených pre lúky a pasienky
Každý žiadateľ o platbu SAPS, musí byť súčasne žiadateľom o 
platbu za ekologizáciu. Platba za ekologizáciu sa poskytuje 
žiadateľovi, ktorý je oprávnený na platbu SAPS. Súčasne 
dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a 
životné prostredie akými sú:

A - diverzifikácia plodín
B - zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu 
C -existencia oblasti ekologického záujmu (OEZ). 

Na základe platných kritérií , ktoré sú zverejnené a dostupné na 
stránkach PPA sme pre vás pripravili takmer vyčerpávajúcu 
ponuku osív rastlinných druhov od facélie, pohánky až po cirok 
a proso, ktoré sú zosúladené s požiadavkami do tzv. greeningu. 
Pre účely splnenia 5% OEZ môže žiadateľ použiť tieto plodiny na 
plochy osiate s medziplodinami alebo plochy so zelenou 
pokrývkou alebo pri použití ako plodiny pútajúce vzdušný 
dusík. Nezabudli sme ani na okrajové pásy pre včely, čmeliaky a 
poľovnú zver (jarabice, bažanty, spevavce) a pod.!



ĎATELINOTRÁVNE ZMESI NA ORNEJ PÔDE

Futterprofi EK
Jednoročná.

Futterprofi RR
Zmes ďateliny lúčnej a tráv 2 ročná pre stredne drsné polohy.

Futterprofi IM
Intenzívna zmes poľných krmovín 1 - 2 ročná pre mierne a 
stredné polohy.

Futterprofi KM
Ďatelinovo – trávna zmes 2 - 3 ročná pre mierne a stredné polohy.

Futterprofi KR
Ďatelinovo – trávna zmes viacročná pre drsné polohy.

Futterprofi IR
Intenzívna zmes poľných krmovín viacročná do všetkých polôh 
do 900 m n.m.

Futterprofi LR
Zmes ďateliny lúčnej, lucerny a tráv, je viacročná, známa ako 
priekopník medzi zmesami.

Futterprofi LG
Zmes lucerny a tráv viacročná pre stredné a suché polohy.

Futterprofi WM
Zmes pre dočasné lúky viacročná pre mierne a stredné polohy.

OSIVÁ ĎATELINOVÍN

Lucerna siata 

Ďatelina červená

Ďatelina biela

Ďatelina alexandrijská

OSIVÁ TRÁV – SÓLO

Mätonoh jednoročný

Mätonoh taliansky

Mätonoh trváci

ZMESI PRE LÚKY A PASIENKY

Grünlandprofi RB
S dôrazom na mätonoh trváci do stredných a chladných polôh.

Grünlandprofi KB
S dôrazom na reznačku laločnatú do drsných a suchých polôh.

Grünlandprofi TOPP
Intenzívna zmes bez ďatelín pre podsev lúk a pasienkov.

Grünlandprofi NA
S dôrazom na lipnicu lúčnu podsev lúk a pasienkov v 
stredných polohách.

Grünlandprofi NI
Pre intenzívne využite do všetkých polôh.

Grünlandprofi B
Do stredných polôh do 800 m n.m.

Grünlandprofi D
Do drsných polôh nad 800 m n.m.

Grünlandprofi G
Pre mierne a stredné polohy do 800 m n.m.

Grünlandprofi BE
Do extenzívnych polôh pre úbočia a stráne.
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MEDZIPLODINY

STRNISKOVÉ MIEŠANKY, 
ZELENÉ HNOJENIE
Firma SAATBAU je najstarším prispievateľom k zlepšeniu 
pôdnej štruktúry, ochrany proti veternej a vodnej erózii vďaka 
svojej najširšej ponuke medziplodín, ktoré majú bohatý 
koreňový systém a zároveň vynikajú aj pokryvnosťou pôdy 
zelenou hmotou.
V čase, keď sa naše osevné postupy zúžili na pestovanie štyroch 
základných plodín, je vysokoaktuálna aj téma aspoň udržania 
obsahu humusu a biologickej aktivity našich pôd. Preto po 
niekoľkoročných skúsenostiach v praxi už nič nestojí v ceste 
vybrať si vhodné plodiny a ich overené zmesi pre vaše potreby.

Toto je naša jedinečná ponuka, z ktorej si určite vyberiete:
1. Jednoročné vymŕzajúce zmesi
2. Jedno a viacročné medziplodiny akumulujúce vzdušný dusík
3. Vymŕzajúce medziplodiny akumulujúce vzdušný dusík
4. Voči osevnému postupu neutrálne medziplodiny
5. Všestranné medziplodiny z čeľade kapustovitých
6. Medziplodiny aj pre živočíšnu výrobu a aj pre úrodnosť pôdy
7. Zmesi pre včely a opeľovačov -Bienenkorb
8. Zmesi pre poľnú zver
9. Medziplodiny pre biopestovateľov
10. Zmesi pre sady a vinice – zelené pásy REBENFIT

Ak ste si vybrali, máme pre Vás tipy z praxe :
Príprava pôdy:
- plytko zapraviť pozberové zvyšky
- základnú prípravu pôdy vykonať v lete pred výsevom
- nezabudnúť na riziko premnoženia slizniakov a hlodavcov

Výber medziplodiny v osevnom postupe:
- nepoužívať takú medziplodinu, ktorá je aj hlavnou plodinou 
resp. z jej čeľade hrozí riziko prenosu chorôb a škodcov na 
hlavnú plodinu 

Sejba:
- osivo dôkladne premiešať
- čím skôr zasejeme, tým získame viac dusíka a zelenej hmoty
- z dôvodu neskorej sejby, zle vyvinuté rastliny 
nerovnomerne vymŕzajú 
- facélia, mungo a aj medziplodiny z čeľade kapustovitých dobre 
reagujú na prihnojenie dusíkom
- novinka: sejba priamo z kombajna elektronickou sejačkou

Na skoré jarné pestovanie:
- podľa možnosti preventívne znížiť zaburinenie parcely
- zdrevnatelé medziplodiny zapravíme diskovaním
- medziplodiny priamo nezaorávať
- bezorebná technológia-priama sejba hlavnej plodiny sa 
vyložene doporučuje do zmulčovanej medziplodiny



ĎATELINOVÁ ZMES PRE ZELENÉ MEDZIRADIE

REBENFIT
Slúžim vinici aj sadu

• rýchle vytvára organickú hmotu v čase nedostatku vlahy
• v období sucha prekoreňuje pôdu iba do hĺbky cca 20-25 cm 
• umožňuje optimálny prejazd mechanizmov, zberové práce 

prebiehajú aj za vlhka v čistote
• predchádza utužovaniu pôdy, vďaka mačine sa v pôde tvorí humus
• plytkým zakorenením nekonkuruje v živinách a pôdnej vlahe 

a ďatelinoviny pútajú vzdušný dusík
• kosením a mulčovaním každý druh v tejto zmesi striedavo po 

dobu 3 – 4 rokov pokrýva medziradie
• optimálne zloženie vybraných druhov zmesi podobnej veľkosti 

semien uľahčuje jej výsev
• pridaním nevädze a skorocelu zmes láka čmeliaky a opeľovačov
• všetky rastlinné druhy svojou hĺbkou zakorenenia viniču 

nekonkurujú
• nízka lignifikácia stonky každého druhu v zmesi podporuje 

intenzitu obrastania po mulčovaní
• zelené rady bránia erózii, obnovujú biodynamiku vinice
• zvyšuje sa odolnosť voči hubovým chorobám , klesajú náklady 

a zvyšuje sa zisk
• kvalita úrody sa prenáša do kvality produktu, vína nestarnú 

a sú harmonickejšie

Zloženie zmesi:

• Trifolium incarnatum=Ďatelina purpurová

• Camelina sativa=Ľaničník siaty

• Medicago lupulina=Lucerna ďatelinovitá

• Trifolium repens=Ďatelina plazivá

• Centaurea cyanus=Nevädza poľná

• Plantago lanceolata=Skorocel kopijovitý

Odporúčaný výsevok:

• celoplošne 

30kg /ha 

• každý druhý rad 

15kg/ha
Zloženie zmesi:

• facélia

• reďkev

• nevädza

• pohánka

• nechtík

• kôpor

• slez

• mak

• kmín

BIODIVERZITA

BIENENKORB
Košík plný kvetín pre včely

• zmes jednoročných bylín a medonosných rastlín
• zložením zabezpečuje celoročnú produkciu peľu a nektáru pre 

väčšinu užitočného hmyzu-opeľovačov 
• súčasne podporuje pôdnu úrodnosť
• kvitnutie prebieha až do neskorej jesene a tým dopĺňa medzery 

v znáške včiel
• paralelne sa zlepšuje opelenie poľnohospodárskych porastov a 

drobná zver získava úkryt pred dravcami
• suché rastliny a ich semená počas zimy sú krmivom pre vtáky

Odporúčaný výsevok:

• vysievať na povrch, ľahko zavalcovať

15kg /ha 

Vhodnosť použitia:

pre všetky oblasti okrem extrémne 

suchých polôh na piesočnatých pôdach

Termín sejby:

koniec apríla – do konca augusta

Osivové lôžko:

jemne spracované a suchšie, bez 

trvácich burín

• černuška siata

• borák lekársky

• horčica biela

• koriander

• vičenec

• komonica biela

• skorocel kopijovitý

• ďatelina purpurová

BIODIVERZITA

K&K JAGD
Zelené pásy pre zver

• zmes jednoročných a viacročných bylín, špeciálne vhodných 
pre drobnú pernatú a srstnatú zver

• osivo je upravené technológiou OPTICOVER, čo zabezpečuje 
silnú konkurencieschopnosť pri vzchádzaní

• zmes vytvára bohatý a homogénny porast, čo je veľmi vhodné 
ako úkryt pre mladú, drobnú zver

• zloženie zmesy: ďateliny, kôpor, divá mrkva, divá rasca, divý 
petržlen, ladenec rožkatý, medovka, bazalka a iné
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LETNÁ STRNISKOVÁ MIEŠANKA

WASSERGÜTE FEIN

WASSERGÜTE RAU

WASSERGÜTE FRÜH

Odporúčaný výsevok: 15kg/ha

Odporúčaný výsevok: 20 - 30kg/ha

Odporúčaný výsevok: 12kg/ha

Použitie: - univerzálne, rovnako pre skorý letný výsev v 
suchých tak aj vo vlhkejších oblastiach, spoľahlivo vymŕza
Zloženie: - Facélia vratičolistá – pre suchšie stanovištia
Ďatelina alexandrijská a plazivá jednoročná - vhodne sa dopĺňajú 
v pokryvnosti povrchu, Reďkev olejná - odpudzuje háďatká 
Prednosti: - prerušovač v osevnom postupe, púta vzdušný 
dusík, potláča buriny, zlepšuje štruktúru a biolológiu pôdy, 
sprístupňuje živiny, bráni erózii
Doporučenie: - jemná príprava osivového lôžka, predchádzať 
tvorbe pôdneho prísušku

Použitie: - pre neskorší  letný výsev, v dobrých podmienkach 
vhodná aj  pre výsev do strniska na vlhký povrch - ihneď po 
príprave osivového lôžka t.j. od konca júla do konca augusta
Zloženie: - pohánka, Facélia vratičolistá, Reďkev olejná, horčica
Prednosti: - rýchly počiatočný vývoj, čím rýchle pokryje pôdu  
a potláča buriny, reďkev olejná odpudzuje háďatká.
Zmes spoľahlivo vymŕza
Doporučenie: - praxi sa osvedčil prídavok konvečného osiva 
slnečnice cca 1 kg /ha

Použitie: - vhodná pre všetky termíny výsevu
Zloženie: - Ďatelina alexandrijská, Ďatelina plazivá 1-ročná, 
Facélia vratičolistá, Fazuľa Mungo 
Prednosti: - neobsahuje žiadnu plodinu z čeľade kapustovitých, 
facélia a mungo dokonale prerušujú osevný postup pre kukuricu, 
cukrovú repu a olejniny vč.sóje, rastlíny v tejto zmesi 
„nedrevnatejú“, miešanka znáša stres zo sucha, spoľahlivo 
vymŕza a je ľahko zapraviteľná do pôdy
Doporučenie: - kladieme dôraz na  jemne a plytko spracované 
osivové lôžko !
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Ing. Jana Ryšavá 
finančný riaditeľ

tel.: 0911 727 911

jana.rysava@saatbau.com

Ing. Teodor Sedlák
obchodný riaditeľ

tel.: 0907 701 476

teodor.sedlak@saatbau.com

Ing. Margita Foltánová 
výrobný riaditeľ

tel.: 0903 727 931

margita.foltanova@saatbau.com

Ing. Viliam Kurinec
generálny riaditeľ

tel.: 0905 561 904

viliam.kurinec@saatbau.com

Katarína Slopovská
asistentka

tel.: 033 534 56 42 -3

katarina.slopovska@saatbau.com

Katarína Gajarská
logistika

tel.: 0903 650 346

katarina.gajarska@saatbau.com

Ing. Miloš Lesay
produktový manažér

tel.: 0948 094 156

milos.lesay@saatbau.com

Ing. Rudolf Majtán
vedúci strediska TO 

tel.: 0948 142 227

rudolf.majtan@saatbau.com

Ing. Pavol Šottník
regionálny zástupca

tel.: 0907 274 555

pavol.sottnik@saatbau.com

Ing. Tibor Berta
regionálny zástupca

tel.: 0902 316 939

tibor.berta@saatbau.com

Ing. Štefan Korekáč
regionálny zástupca

tel.: 0915 947 579

stefan.korekac@saatbau.com

Ing. Jozef Pšak
regionálny zástupca

tel.: 0911 727 914

jozef.psak@saatbau.com

Ing. Tibor Mikle
regionálny zástupca

tel.: 0903 858 003

tibor.mikle@saatbau.com

Ing. Ján Grnáč
regionálny zástupca

tel.: 0903 727 631

jan.grnac@saatbau.com

Ing. Štefan Marcinek
regionálny zástupca

tel.: 0949 409 885

stefan.marcinek@saatbau.com
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Sonido®, v súčasnosti jediné 
systémovo pôsobiace 
insekticídne moridlo dostupné   
na trhu, zabezpečuje ochranu 
kukurice v jej najcitlivejších 
rastových fázach (6 – 8 listov) 
nielen pred pôdnymi, ale i pred 
listovými škodcami. Ošetreným 
semenám poskytuje okamžitú a 
mladým rastlinám dlhodobú, 
plne systémovú, insekticídnu 
ochranu nezávislú na pôdnych a 
poveternostných podmienkach. 
Spoľahlivo kontroluje širokú 
škálu žravých a cicavých 
škodcov kukurice, vrátane lariev 
kukuričiara koreňového 
(Diabrotica virgifera virgifera). 
Pre regióny s masívnym 
výskytom kukuričiara preto 
Sonido® predstavuje 
nevyhnutnú súčasť 
ochranárskych opatrení 
zameraných na elimináciu tohto 
nebezpečného škodcu. Vysokú 
účinnosť vykazuje aj proti 
drôtovcom, zunčavke jačmennej, 
pestričke mätonohovej a 
mnohým ďalším škodcom 
poškodzujúcimi semená, korene 
i nadzemné časti mladých 
rastlín kukurice.

Vzrastajúci dopyt po našich 
hybridoch vďaka našim 
obchodným miestam v celej 
Európe, naše aktivity a 
modernizácia šľachtenia v Chile 
a v Mexiku, sieť testovacích 
miest naprieč Európov, 
registrácie viac ako 40 nových 
hybridov, to je dôvod, prečo sme 
otvorili nový závod na produkciu 
osiva kukurice s kapacitou 1,1 mil. 
VJ. Zmena klímy, infekčný tlak 
škodcov a chorôb, nové nákladné 
technológie hybridizácie len 
urýchlili potrebu vybudovať 
klimatizovaný sklad pre osivo. 
Ročne spracovávame v závode 
cca.13 500 ton osivovej kukurice 
vo vlhkom stave, z 2600 ha 
množiteľskej plochy. Naši 
zákazníci si žiadajú dodržať 
kvalitu osiva, dodacie termíny a 
aj požadované množstvo. Vďaka 
investícii za 22 mil. € na ploche 
3,9 ha za rekordných 182 dní 
vybudovala firma SaatbauLinz 
jeden z najmodernejších závodov 
v EU. Tým sa  zdvojnásobí naša 
doterajšia kapacita. Iba takto si 
môžeme udržať naše postavenie 
a dôveru v predaji osiva kukurice 
na európskom trhu, kde sa 
pestuje kukurica na ploche
24 mil. hektárov.

Najširší sortiment a kvalita osív, 
slúžiť pestovateľom, to je naše krédo 
už 20 rokov od založenia spoločnosti 
v Trnave. Koncepcia SaatbauLinz sa 
presadila v celej Európe. Šľachtíme 
špičkové odrody poľných plodín. 
1. ŠLACHTENÍM začína náš reťazec. 
Trpezlivosť a precíznosť dali základ 
vzniku šľachtiteľských centier 
SAATZUCHT DONAU, Probsdorfer 
Saatzucht a Schönering.
2. SKÚŠOBNÍCTVO ako ďaľší 
článok testuje nové odrody v 
rôznorodých podmienkach 
Slovenska a celej Európy.
3. VÝROBA osív si vyžiadala 
budovanie skladových zásob osív 
aby neutrpela nám príznačná 
flexibilita.
4. MNOŽENIE viac ako 30 plodín  
vďaka vysokej odbornosti našich 
pracovníkov každoročne ponúka  
praxi 130 odrôd. V našich centrách v 
Leondingu, Geinbergu a Neuhofe 
spracujeme 50 000 ton osiva ročne, 
pričom v závode Topoľčanoch 
vyprodukujeme viac ako 4000 ton 
osiva so špičkovými parametrami . 
Vďaka týmto výsledkom a hlavne 
vďaka VÁM - našim zákazníkom sa 
SAATBAU SLOVENSKO ocitlo v 
popredí. Aj touto cestou Vám 
ďakujeme za dôveru, sme hrdí byť 
úspešní s Vami a sme hrdí povedať
som SAATBAU

VÝROBA OSIVA KUKURICE                         
V GEINBERGU

DLHODOBÁ OCHRANA
PORASTOV KUKURICE

20.VÝROČIE ZALOŽENIA
SAATBAU SLOVENSKO
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