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Pre obdobie rokov 2015-2020 bola prijatá 
spoločná poľnohospodárska politika 
členských štátov EU, ozeleňovanie, tzv. 
"GREENING"

Celkovo 30 % všetkých finančných 
prostriedkov určených pre priame platby sa 
premiestni na tzv. ekologickú platbu. Jej 
získanie je však podmienené splnením 
viacerých opatrení, pričom jedným z nich je 
využitie medziplodín v osevnom postupe.

Plochy s medziplodinami alebo zelenou 
pokrývkou (zelené hnojenie)

Sú to plochy vytvorené výsevom zmesí 
druhov plodín, alebo vysievaním druhov 
tráv pod hlavnú plodinu podľa prílohy č. 7 
nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. Výsev 
vytvorenej zmesi rastlinných druhov je 
možné použiť pre splnenie EFA iba v 
prípade, že zmes medziplodín obsahuje 
maximálne 90 percent jednej plodiny 
podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády č. 
342/2014 Z. z.

Na ploche so zmesami medziplodín alebo 
zelenou pokrývkou, ktoré žiadateľ použije 
v roku podania žiadosti pre splnenie 
piatich percent oblastí ekologického 
záujmu, nesmie používať hnojivá a 
prípravky na ochranu rastlín
a musia byť osiate druhmi plodín v súlade 
s agrotechnickou praxou s najneskorším 

Medziplodiny a "GREENING".
termínom výsevu do 30. septembra 
kalendárneho roku:

• letné medziplodiny sa môžu vysievať v 
termínoch podľa bežnej agrotechnickej 
praxe a musia byť ponechané na diele 
pôdneho bloku najmenej do 30. septembra 
kalendárneho roka.
• ozimné medziplodiny sa môžu vysievať v 
súlade s termínmi podľa bežnej 
agrotechnickej praxe a musia byť 
ponechané na diele pôdneho bloku 
prinajmenšom do 30. novembra 
kalendárneho roka.

Plodiny je zakázané mechanicky alebo 
chemicky likvidovať a za oprávnené plochy 
nie je možné považovať plochy: osiate 
oziminami, ktoré sa na jeseň bežne sejú na 
žatvu alebo pastvu a plochy plodín pre 
potreby agroenvironmentálnych opatrení 
podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o 
podpore rozvoja vidieka, tzv. 
„multifunkčné okraje polí“.

Význam me dziplo dín v osevnom 
postupe.

Medziplodiny sú plodiny, ktoré sa pestujú 
medzi dvoma hlavnými plodinami v osevnom 
postupe. Význam ozeleňujúcich medziplodín 
spočíva v nasledujúcich účinkoch:

• obmedzujú vodnú a veternú eróziu, 
poskytujú životný priestor pre užitočnú 
faunu, flóru a drobnú zver
• zabraňujú znečisťovaniu pozemných a 
povrchových vôd zvyškami hnojív a 
pesticídov
• predchádzajú degradácii pôdnej 
štruktúry a naopak vylepšujú 
drobnohrudkovitú štruktúru
• zvyšujú obsah organickej hmoty v 
pôde /obsah uhlíka/, pôdneho edafónu a 
poskytujú krátkodobý humus
• aktivizujú mikrobiálny život v pôde 
nárastom mikroorganizmov pozitívnych 
pre úrodnosť, ktorý zároveň potláča 
škodlivé patogénne formy /fuzáriá, 
choroby päty stebla, plesne a pod./
• prispievajú k prevzdušneniu pôdy, 
zabraňujú zhutňovaniu podorničia, 
zlepšujú zasakovanie zrážok
• krátkodobo vylepšujú pH, 
sprístupňujú živiny z minerálnej zložky 
pôdy a zabraňujú vzniku 
ťažkorozpustných foriem P, Mg,Fe a 
pod., vďaka symbióze vikovitých rastlín 
pútajú a hromadia vzdušný dusík v pôde
• celkove napomáhajú spomaľovať 
klimatické zmeny, znižujú pokles 
pôdnej úrodnosti a dotvárajú ekologický 
charakter krajiny a nášho priemyslom 
poškodeného životného prostredia, 
zlepšujú ekonomiku podnikania

osivá / jeseň 2017 / medziplodiny a greening  

 Kolektív 22 zamestnancov v SR 

 patrí k najväčším v našom odbore 

 Viac ako 680 osadených kolov 

 na označenie porastov :) 

 Už 61 rokov na trhu a 21 na Slovensku  

 odovzdávame skúsenosti do našich odrôd

dostáva sa Vám do rúk naša ponuka 

ozimín pre rok 2017. Kľúčovou oziminou 

v našich podmienkach je samozrejme 

pšenica. Naše odrody pšenice sú presne 

šité na naše lokálne potreby, pretože sú 

šľachtené v Rakúsku, kde sú podobné 

pôdno-klimatické podmienky a osivá 

ponúkané na slovenskom trhu sú 

vyrábané na Slovensku, produkované u 

slovenských farmárov a spracované v 

našom závode v Topoľčanoch, či u 

našich zmluvných partnerov. Nie sme 

teda iba klasická obchodná firma, ktorá 

dováža všetky osivá zo zahraničia. V 

tejto sezóne opäť inovujeme našu 

ponuku pšeníc o odrodu AURELIUS s 

vynikajúcou pekárenskou kvalitou, 

podporenou vysokým úrodovým 

Vážení priatelia,

potenciálom a o kŕmnu pšenicu 

TONNAGE, ktorá dosahuje rekordné 

úrody vo všetkých pestovateľských 

podmienkach. Nezaostávame však ani v 

ponuke ostatných ozimných obilnín, kde 

popri už zavedenom hybride ozimného 

jačmeňa SY LEOO a hybride ozimnej 

raže SU FORSETTI, uvádzame na trh 

sladovnícku odrodu jačmeňa MONROE a 

veľmi úrodnú odrodu raže DUKATO.

Spoločnosť SAATBAU bola vždy jedným 

z lídrov v predaji repky ozimnej na 

Slovensku, v minulom roku sme si svoju 

pozíciu na trhu výrazne upevnili a 

dúfame, že uvedením hybridu 

PANTHEON do nášho portfólia, si ju ešte 

viac posilníme.

Veľmi často skloňovanou témou v 

ostatnom období je pestovanie 

medziplodín, či tzv. „GREENING“. 

SAATBAU je najväčším dodávateľom 

osív medziplodín v strednej Európe. 

Máme najdlhšie a v praxi overené 

skúsenosti a komplexnú ponuku, ktorá 

zohľadňuje nielen pôdno-klimatické, ale i 

technické, či ekonomické kritériá. 

V roku 2016, v roku v ktorom sme 

oslavovali 20. výročie nášho pôsobenia 

na slovenskom trhu, sme dosiahli úžasnú 

métu, na Slovensku bolo zasiatych viac 

ako 100 000 ha osivami od našej 

spoločnosti. Verím, že toto číslo, ktoré je 

výrazom Vašej spokojnosti s našimi 

osivami, bude len a len narastať.

Ing. Viliam KURINEC
Generálny riaditeľ
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 STRANA 5

HORČICA BIELA

CARNELLA
Fytosanitárne účinky

Odporúčaný výsevok: 
10 kg/ha pri pestovaní na zrno
15 - 20 kg/ha pri sejbe na zelené hnojenie

• stredne skorá odroda s rýchlym počiatočným vývojom
• stredne vysoká, dobre odolná proti poliehaniu
• využitie:
 . medziplodina do "GREENINGU", pričom sa nesmie zaorávať 

hlbšie ako 15cm, kvôli hrozbe mliečneho kvasenia
 . 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

MEDZIPLODINY

WASSERGÜTE FEIN
Medziplodina pre skorý letný výsev – letná 
strnisková miešanka

Táto zmes sa skladá z komponentov pre suché, ale aj vlhkejšie 
pestovateľské podmienky. Ďatelina egyptská a reďkev siata sú 
vhodnejšie aj pre vlhké podmienky. Naopak facélia dobre znáša aj 
suché podmienky. Prednosti zmesi: reďkev siata pôsobí odpudivo 
proti háďatkám a ďatelina egyptská púta vzdušný dusík.

Zloženie zmesi:
• facélia vratičolistá - MIRA
• ďatelina egyptská
• ďatelina plazivá - ATLAS
• reďkev olejná, rezistentná k háďatkám

Balenie: 15kg
Odporúčaný výsevok:  15kg (1 vrece/ha)

MEDZIPLODINY

WASSERGÜTE RAU
Medziplodina pre neskorší letný výsev – 
letná strnisková miešanka

V dobrých podmienkach pre pestovanie je vhodná aj na výsev 
na vlhký povrch - ihneď po príprave osivového lôžka t.j. od 
konca júla do konca augusta, nakoľko vďaka rýchlemu 
počiatočnému vývoju dochádza aj k rýchlemu pokrytiu pôdy a 
tým aj potláčaniu burín.

Zloženie zmesi:
• pohánka
• facélia vratičolistá - MIRA
• reďkev olejná, rezistentná k háďatkám.
• horčica - CARNELLA

Balenie: 20kg
Odporúčaný výsevok: 20-30kg (cca 1 vrece/ha)

MEDZIPLODINY

WASSERGÜTE FRÜH
Medziplodina pre "všetky" termíny výsevu – 
letná strnisková miešanka

Táto zmes je dokonale vhodná pre všetky osevné postupy, 
neobsahuje žiadnu plodinu z čeľade kapustovitých, pričom 
facélia a mungo dokonale prerušujú osevný postup olejnín. 
Jednotlivé druhy rastlín v tejto zmesi nedrevnatejú, preto sa 
ľahko rozkladajú. Miešanka znáša stres zo sucha, nakoľko facélia 
a mungo sa vyvíjajú aj na suchom stanovišti veľmi dobre.

Zloženie zmesi:
• ďatelina egyptská
• ďatelina biela-1-ročná
• facélia vratičolistá - MIRA
• mungo 

Balenie: 12kg
Odporúčaný výsevok: 12kg (1 vrece/ha)



MEDZIPLODINY

ÖPULFIT
Cenovo výhodná zmes pre "GREENING"

ÖPULFIT je cenovo výhodná zmes pre neskoršie výsevy, kde sa 
nevyžaduje kvalitná príprava osivového lôžka. Na pôdach s 
jemnejšou štruktúrou postačí aj bezorebný spôsob sejby priamo do 
strniska. V takomto prípade doporučujeme navýšiť výsevok na 40 
kg t.j. 2 balenia. Pohánka, horčica a malé množstvo reďkvi siatej 
majú dostatočne rýchly počiatočný vývoj, ktorý veľmi dobre potláča 
buriny. ÖPULFIT nie je svojim zložením vhodný pre repkové 
osevné postupy, resp. OP s výskytom plodín z čeľade kapustovitých. 

Zloženie zmesi:
• pohánka
• horčica biela - CARNELLA
• reďkev olejná

FACÉLIA VRATIČOLISTÁ

MIRA
Včely ju milujú

Odporúčaný výsevok: na zelené hnojenie - 10 - 15kg/ha Balenie: 20 kg
Odporúčaný výsevok:  20 -40 kg/ha (1 -2 vrecia/ha)
Doporučený termín sejby: od 15. augusta – do 15.septembra

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

a 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 aj na mulčovanie
• vhodná je do suchých oblastí, neprezimuje, ale vymŕza

MEDZIPLODINY

BONI
Prekoreňuje do veľkej hĺbky a púta
vzdušný dusík

BONI je rýchle rastúca, buriny potláčajúca a zložením na zimu 
ľahko vymŕzajúca zmes. Hrachor MONI je tzv. biologická 
továreň na dusík, za obdobie 8-12 týždňov nazhromaždí v pôde 
až 150 kg N. Výborne hospodári s vodou aj v čase vysokých 
letných teplôt. Neurotoxíny obsiahnuté v rastline odpudzujú 
listové vošky. Vika jarná vhodne dopĺňa pokryvnosť pôdy a 
taktiež púta vzdušný dusík. Reďkev olejná odroda FORZA 
vytvára hlbokokoreniaci kolovitý koreň, čím pôsobí melioračne a 
obnovuje mikrobiálna činnosť aj vo väčšej hĺbke. Vyvážene tvorí 
nadzemnú a aj podzemnú hmotu. Zamŕzajúca vlaha v otvoroch 
po rastline rozrušuje hrudovitosť utlačenej pôdy.

• rýchly počiatočný vývoj a je vhodná aj pre suché oblasti
• dochádza k hlbokému – melioračnému zúrodneniu/

mechanicky a biologicky
• púta vysoké množstvo vzdušného N
• potláča buriny, opudzuje škodcov a obnovuje prirodzenú 

úrodnosť pôdy
• znižuje náklady na hnojenie N viac ako 50%

Balenie: 20 kg
Odporúčaný výsevok: 20 kg/ha (1 vrece/ha)
Doporučený termín sejby: od začiatku júla – do 15. augusta

MEDZIPLODINY

ÖPULPLUS
Optimálna zmes do "GREENINGU"

ÖPULPLUS je zmes nového zloženia, tvoria ju hmyzomilné 
plodiny vhodné pre požadované povinné ozeleňovanie. 
Vyznačuje sa rýchlym rastom, dobrou pokryvnosťou pôdy, čím 
potláča rast burín. Navrhnuté zloženie je vhodné pre všetky 
výrobné oblasti a sejba je možná aj priamo do strniska. 

Zloženie zmesi:
• pohánka
• facélia vratičolistá - MIRA
• ďatelina egyptská
• reďkev olejná
• horčica biela - CARNELLA
• mungo

Balenie: 25 kg
Odporúčaný výsevok: 50 - 75 kg/ha (2 - 3 vrecia/ha)
Doporučený termín sejby: od začiatku júla - do 10. augusta

Zloženie zmesi:
• Hrachor MONI • Vika siata jarná • Reďkev olejná FORZA
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REPKA OZIMNÁ

BONANZA  H
Stabilita výnosov - istota zisku

BONANZA je stredne skorý hybrid repky ozimnej, s vysokou 
úrodou zrna a vysokým obsahom oleja v semene. Najlepšie 
výsledky dosiahol v ŠOS v r. 2012 v kukuričnej výrobnej oblasti až 
112,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid má na jeseň 
rýchly počiatočný rast, preto veľmi dobre znáša aj neskoršie 
termíny sejby. Rýchlosť rastu v jarnom období je tiež veľmi dobrá. 
Rastlina je stredne vysoká, pevná, s veľmi dobrou odolnosťou proti 
poliehaniu, so stredne skorým začiatkom kvitnutia. Do zimy by 
rastliny mali mať kolový koreň s priemerom koreňového krčka 10 
mm, s počtom listov max. 10-12. Pri nebezpečenstve prerastania 
alebo silnejšom napadnutí phomou odporúčame aplikáciu 
fungicídov s regulačným účinkom. BONANZA má veľmi dobrú 
odolnosť proti phome a strednú proti cylindrospóriu, sclerotínii a 
alternárii. Pri silnom tlaku chorôb odporúčame ošetrenie 
fungicídmi aj do kvetu.

• stredne skorý hybrid
• veľmi rýchly počiatočný rast v jesennom období
• dobrý zdravotný stav
• stredne vysoký hybrid s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu
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REPKA OZIMNÁ

CLARUS  H
Úrodný a skorý

CLARUS je vzrastovo stredne vysoký skôr kratší, vysoko úrodný 
a skorý hybrid. Má rýchly počiatočný vývoj a vytvára bohatý 
koreňový systém, vďaka čomu veľmi dobre prezimuje. Po zime 
rýchle regeneruje. Kvitne a dozrieva skoro. Všetky tieto jeho 
vlastnosti vyúsťujú do dobrej odolnosti proti poliehaniu. 
Zdravotný stav je dobrý a popri vysokej úrode zrna dosahuje aj 
dobré kvalitatívne parametre. Olejnatosť a obsah kyseliny 
olejovej je veľmi dobrý, pri nízkom obsahu glukozinolátov.

• skorá odroda
• vysoký obsah oleja v semene
• veľmi dobrý zdravotný stav
• dobrá odolnosť proti poliehaniu

REPKA OZIMNÁ

GRAF  H
Vysoká úroda oleja z poľa

Hybrid repky ozimnej s veľmi skorým začiatkom kvitnutia. 
Dosahuje veľmi vysoké výnosy s vysokým obsahom oleja v 
semene. V roku 2013 bol registrovaný v Poľsku, Maďarsku a 
Rakúsku. Popri vysokých úrodách a veľmi rýchlom počiatočnom 
raste má aj veľmi dobrý zdravotný stav, veľmi dobrú odolnosť 
proti phome a sclerotínii a dobrú proti černi repkovej. Hybrid je 
stredne vysoký s priemernou odolnosťou proti poliehaniu. Má 
rýchly počiatočný rast v jesennom aj v jarnom období. Odolnosť 
proti vymŕzaniu má veľmi dobrú, preto je vhodný aj na 
neskoršie termíny sejby. Aj napriek veľmi skorému kvitnutiu  v 
dozrievaní je stredne skorý. Vhodný je na pestovanie aj do 
suchších oblastí. Kvalita semena je dobrá s nízkym obsahom 
glukozinolátov, bez kyseliny erukovej.

• dosahuje vysoké úrody s vysokým obsahom oleja
• veľmi rýchly počiatočný rast na jeseň
• dobrá odolnosť proti vymŕzaniu
• rýchla regenerácia v jarnom období
• stredne vysoký
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Odporúčaný výsevok: 50 - 60 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 5. septembra Odporúčaný výsevok: 50 - 60 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 5. septembra

Odporúčaný výsevok: 50 - 60 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 10. septembra
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REPKA OZIMNÁ

PANTHEON H
Vysokoúrodný a zdravý šampión

Pantheon je vzrastovo stredne vysoký a vo všetkých 
parametroch vysoko úrodný hybrid. Má stredne rýchly 
počiatočný vývoj, vytvára bohatý koreňový systém, vďaka čomu 
veľmi dobre prezimuje. Po zime veľmi rýchle regeneruje. Kvitne 
a dozrieva stredne skoro. Dobrú odolnosť proti poliehaniu 
zvýrazňuje aj vysokohodnotená tolerancia proti napadnutiu 
phomou. Výborná rezistencia proti sklerotínii len dopĺňa celkovú 
charakteristiku vysokej úrodnosti. Hybrid Pantheon sa radí 
medzi najzdravšie a najúrodnejšie hybridy v ponuke. Vysoký 
obsah oleja pri nízkom obsahu glukozinolátov potvrdzujú 
univerzálnosť a potenciál tejto novej generácie hybridov.

• veľmi vysoké úrody  s vysokým obsahom oleja
• odolný proti poliehaniu
• vysokotolerantný napadnutiu phomou (gén rlm7)

REPKA OZIMNÁ

LABRADOR
Dobrý priateľ pestovateľov

Je výnosná stredne skorá až neskorá odroda. Po všetky 
pestovateľské roky boli potvrdené stabilné úrody. Odroda je 
prispôsobivá rôznym pôdnym a klimatickým podmienkam. Vo 
výnosoch predbieha najlepšie líniové odrody aj hybridy. 
Odroda má veľmi rýchly počiatočný rast v jesennom období, 
preto ju môžeme vysievať aj v neskorších termínoch. Pri 
možnosti prerastania /predlžovací rast/ odporúčame v 
jesennom období použitie rastových regulátorov, najlepšie s 
fungicídnym účinkom. Pri výskyte  neskorších jarných mrazov 
netrpí na praskanie stonky. Má dobrú mrazuvzdornosť. 
Začiatok kvitnutia je stredne skorý. LABRADOR je výnosná 
odroda tak v teplejšej ako aj v chladnejšej výrobnej oblasti. 
Zdravotný stav má odroda dobrý, hlavne odolnosť proti 
sclerotínii a phomovej hnilobe aj v ročníkoch so silnejším 
tlakom chorôb /väčší výskyt zrážok v dobe kvitnutia/. Má 
priemernú výšku vzrastu a priemernú odolnosť proti 
poliehaniu. Zrno má vysokú HTZ 5,04 gramu. Má veľmi nízky 
obsah GLS, stredný až vyšší obsah oleja. Veľmi vysoko je 
hodnotená potravinárska kvalita a v roku 2008 -09 
LABRADOR dostal ocenenie v ČR ako nutrične najkvalitnejšia 
repka. Odroda bola vyšľachtená pre kontinentálnu klímu.

• neskorá odroda repky ozimnej
• veľmi rýchly počiatočný rast v jesennom období
• vyšľachtená pre vnútrozemskú klímu
• veľmi dobrá nutričná kvalita semena

osivá / jeseň 2017 / repka ozimná 

Odporúčaný výsevok: 45 - 60 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 18. augusta - do 15. septembra

Odporúčaný výsevok: 50 - 60 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 5. septembra

NEW

REPKA OZIMNÁ

SIDNEY
Zdravá línia s turbovýkonom

SIDNEY je stredne skorá odroda repky ozimnej s vysokým 
výnosom semena na úrovni hybridov a vysokým obsahom oleja v 
semene. V roku 2016 sa táto líniová odroda zaradila výškou úrody 
medzi 10 najvýkonnejších hybridov v SR. Má veľmi dobrý 
zdravotný stav s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Najlepšie 
úrody dosiahla v ŠOS v roku 2011 - 2012 repnej výrobnej oblasti 111,1 
% na priemer kontrolných odrôd. Odroda má dobrú odolnosť proti 
vymŕzaniu a dobrú regeneráciu po zime. Rastliny sú stredne vysoké 
s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Začiatok kvitnutia je stredne 
skorý. Odroda má stredne dobrú rovnomernosť dozrievania. 
Zdravotný stav je dobrý. Odolnosť proti napadnutiu phomovou a 
sclerotíniovou hnilobou je stredná, proti černi repkovej a plesni sivej 
dobrá. Rastliny by mali ísť do zimy s priemerom koreňového krčka 
min. 8 mm a s počtom listov 8-10. Pri nebezpečenstve prerastania a 
pri silnom tlaku hubových chorôb odporúčame použitie fungicídov 
s regulačným účinkom v jesennom období. Olej obsahuje zvlášť 
kvalitné Omega 3 kyseliny a v porovnaní s bežnými druhmi viac 
nenasýtených mastných kyselín. Tieto sú odolné proti vysokej 
teplote, preto je olej vhodný aj na pečenie pri vyšších teplotách.

• stredne skorá odroda s vysokým úrodovým potenciálom
• vysoký obsah oleja v semene
• veľmi dobrý zdravotný stav
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
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Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016
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REPKA OZIMNÁ

ARAZZO  H
Úrodný, zdravý a úspešný

V roku 2016 sa zaradil medzi päť najúrodnejších hybridov z 
EU. Arazzo vyniká veľmi dobrým zdravotným stavom s veľmi 
dobrou odolnosťou proti sclerotínii a phome a strednou 
odolnosťou proti černi repkovej. Pri pravidelných vysokých 
úrodách dosahuje stredný obsah oleja. Má stredne skorý 
začiatok kvitnutia a stredne skoré dozrievanie. Je stredne 
vysoký s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. V 
jesennom období majú porasty rýchly štart. Regenerácia po 
zime je tiež veľmi dobrá. Semeno má nízky obsah 
glukozinolátov bez kyseliny erukovej. 

• vysokoúrodný, stredne skorý hybrid
• stredne vysoký s dobrou odolnosťou proti poliehaniu
• rýchly štart v jesennom aj v jarnom období
• dobrý zdravotný stav
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Odporúčaný výsevok: 50 - 60 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 5. septembra Odporúčaný výsevok: 70 - 80 semien/m2

Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 5. septembra
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 STRANA 13

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (BEZOSINATÁ)

FABIUS
Bezpečná stredná trieda

FABIUS je poloneskorá bezosinatá pšenica s pekárenskou kvalitou A 
(6). Je nižšieho vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a 
strednou proti vymŕzaniu. Rýchlosť počiatočného rastu je stredná. 
Zrno má strednú HTZ a strednú hektolitrovú váhu. Má dobrý 
zdravotný stav s dobrou odolnosťou proti múčnatke, hrdzi pšeničnej 
a hrdzi plevovej. Odolnosť proti septóriám je stredná. Odroda je 
predurčená na vysokú intenzitu pestovania. Dobré úrody dosahuje 
aj v suchších podmienkach.

• potravinárska kvalita A
• stredne skoré dozrievanie
• výborný zdravotný stav
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Úroda [tona na hektár pri 14 %]

Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

PANNONIKUS
Kvalita plus úroda

PANNONIKUS je osinatá odroda pšenice s vysokou kvalitou 
zrna E (7-8) a vysokou úrodou zrna. Okrem vysokej kvality sa 
vyznačuje aj vysokou úrodnosťou. Vhodná je na pestovanie 
hlavne do repnej a kukuričnej výrobnej oblasti. Obsah proteínov 
v zrne je veľmi vysoký, vysoký je aj obsah lepku. Odroda má 
veľké zrno, HTZ dosahuje nadpriemerné hodnoty. Hodnoty 
Zelenyho testu má vysoké, číslo poklesu je stabilné a odolnosť 
proti prerastaniu zrna je nadpriemerná. PANNONIKUS je 
stredne skorá až neskoršia odroda stredného vzrastu s dobrou 
odolnosťou proti vymŕzaniu a veľmi dobrou odolnosťou  proti 
poliehaniu. Zdravotný stav je dobrý, vykazuje dobrú odolnosť 
hlavne proti múčnatke. Priemerná odolnosť je proti hrdzi 
pšeničnej, septórii plevovej a fuzáriám klasu. Odolnosť proti 
škvrnitostiam na listoch je priemerná.

• vysoká pekárenská kvalita E (7-8)
• super odolnosť proti poliehaniu
• skorá úrodná kvalitatívna pšenica
• vysoký obsah proteínov
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Úroda [tona na hektár pri 14 %]

Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016

osivá / jeseň 2017 / pšenica letná - ozimná 

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

LUKULLUS
Kvalita hovorí za všetko

Je vysokokvalitná osinatá stredne skorá elitná pšenica, pekárenská 
kvalita E (7-8). Popri vysokej kvalite dosahuje aj vysoké úrody 
zrna. Zrno má vysoký obsah proteínov a kvalitného lepku. Počas 
skúšok odroda dosahovala vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť. 
Hodnoty Zelenyho testu má vysoké, vysoké a stabilné je aj číslo 
poklesu. Zrno má dobrú odolnosť proti prerastaniu pri vlhkom 
počasí. Pekárne oceňujú hlavne vysokú kvalitu pečiva. Rastliny 
majú priemernú výšku s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a 
vymŕzaniu. Odolnosť proti chorobám, proti múčnatke, fuzáriám aj 
proti hrdzi pšeničnej je dobrá. Odroda je vhodná na pestovanie v 
kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Pšenica dáva stabilné úrody 
aj v suchších podmienkach. Hnojenie dusíkom pre dosiahnutie 
dobrej potravinárskej kvality sa odporúča v dávke minimálne 110 
kg N/ha. Odroda LUKULLUS je jedna z najpestovanejších odrôd 
pšenice ozimnej na Slovensku.

• pekárenská kvalita E (7-8)
• špičková hodnota alvelografu (index P/L a W)
• vysoký úrodový potenciál a výmeľnosť múky
• skoré dozrievanie
• vysoká HTZ a objemová hmotnosť
• vyšší, odolný proti poliehaniu
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Úroda [tona na hektár pri 14 %]

Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016

Odporúčaný výsevok: 300 - 400 zŕn/m2 v závislosti od termínu sejby
Doporučený termín sejby: od 5. októbra - do 30. novembra

Odporúčaný výsevok: 350 - 450 zŕn/m2 v závislosti od HTZ a termínu sejby
Doporučený termín sejby: od 5. októbra - do 20. októbra. V neskoršom 
termíne sejby je potrebné zvýšiť výsevok o 10%

Odporúčaný výsevok: 350 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 30. októbra



 STRANA 15

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (BEZOSINATÁ)

BALITUS
Krátka, skorá, úrodná

BALITUS je veľmi skorá bezosinatá potravinárska pšenica s 
pekárenskou kvalitou A (5). Vyniká fantastickým úrodovým 
potenciálom. Úroda dosahuje vyšší obsah proteínov a mokrého 
lepku. Pekárska kvalita je vyššia, s vyšším pádovým číslom, 
stredným sedimentačným číslom a vyššou hektolitrovou váhou. 
Má veľmi dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna. BALITUS je 
odroda s krátkym steblom, dobre odolná proti poliehaniu. Veľmi 
skorá s výbornou mrazuvzdornosťou. BALITUS má výbornú 
odolnosť proti listovým a klasovým chorobám, zvlášť fuzáriám v 
klase. Úrodu tvorí hustotou porastu a vysokým počtom zŕn v 
klase s vyššou HTZ. Plastická odroda vhodná hlavne pre stredné 
a suchšie oblasti pestovania s dobrou pôdou.

• potravinárska kvalita A (5)
• veľmi skoré dozrievanie
• výborný zdravotný stav
• veľmi dobrá odolnosť proti vymŕzaniu

osivá / jeseň 2017 / pšenica letná - ozimná 

Odporúčaný výsevok: 300 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 1. októbra - do 15. novembra
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Úroda [tona na hektár pri 14 %]

Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

ALBERTUS
Synonymum najvyššej kvality

Vďaka dosiahnutiu najvyšších mlynárensko-pekárenských 
hodnôt, je táto skorá osinatá odroda zatriedená v Rakúsku do 
najvyššej kategórie elitných pšeníc s hodnotiacim číslom 9. 
Alvelograf a index P/L dosahuje aj v suchších ročníkoch špičkové 
hodnoty, čo ju radí medzi exportný artikel a predurčuje aj ako 
vylepšovaciu odrodu, kde dobrý extenzogram nestačí.Obzvlášť 
významná je súčasne dosahovaná veľmi vysoká  hektolitrová 
váha, zaraďujeme ju ako tzv. kompenzačný typ odrody. V 
pestovateľskej praxi je ešte významnejšia dobrá hodnota 
pádového čísla a odolnosť proti prerastaniu zrna v klase, počas 
vlhkejších ročníkov. Proti najdôležitejším chorobám akými sú 
múčnatka, hrdza pšeničná, klasové fuzáriá je ALBERTUS dobre 
odolný. Naviac, popri svojom vyššom vzraste je  dobre odolný aj 
proti poliehaniu.

• z hľadiska pekárenských hodnôt, najkvalitnejšia odroda v 
našom sortimente E (9)

• vyšší vzrastom, ale dobre odolný poliehaniu
• nadpriemerná kvalita
• veľmi skoré dozrievanie
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Úroda [tona na hektár pri 14 %]

Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016

Odporúčaný výsevok: 300 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 1. októbra - do 30. novembra

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

URBANUS
Tam kde spolu tvarujeme porasty, tam vždy 
stúpa úroda

URBANUS je nová osinatá odroda , zaradená ako stredne skorá 
potravinárska pšenica, pekárenská kvalita A (6). Dosahuje 
vysoké úrody s vysokou kvalitou aj vďaka vysokej hodnote HTZ. 
Veľmi dobre prezimuje a je tolerantná proti napadnutiu 
múčnatkou. Ochranu proti ostatným hubovým chorobám volíme 
podľa predplodiny a ročníka. Veľmi dobrým výsledkom v 
suchšom ročníku vďačí za svoju dobrú toleranciu proti suchu. 
Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu 

• potravinárska pšenica kvality A (6)
• vynikajúci pomer kvality a vysokej úrody
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
• stredne skorá

Odporúčaný výsevok: 350 - 450 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 1. októbra - do 15. novembra
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Úroda [tona na hektár pri 14 %]

Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. 2016



 STRANA 17

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

AURELIUS
....prichádzam vládnuť poliam

Osinatá pšenica s pekárenskou kvalitou E (7-8), dosahujúca novú 
úroveň vysokého úrodového potenciálu bez straty vysokej 
kvality zrna. Výnimočná odroda, veľmi skoro klasí a skoro 
dozrieva. Prezimuje veľmi dobre a je odolná proti poliehaniu. 
Zrno dosahuje vysokú HL váhu, s veľmi dobrým obsahom 
proteínov a vysokým pádovým číslom pri strednej HTZ. V 
mokrom ročníku je zrno odolné prerastaniu v klase. Celkový 
zdravotný stav, hlavne vysoká odolnosť proti hrdzi plevovej, 
múčnatke a predovšetkým proti hrdzi trávovej len podčiarkujú 
výnimočnosť tejto odrody.

• skorá odroda, kompenzačný typ
• istota kvality E (7-8)
• dobre odolná proti poliehaniu  
• veľmi zdravý listový aparát
• dobrá odolnosť  proti stresu

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (BEZOSINATÁ)

TONNAGE
...a teraz všetky rekordy prekonáš

Bezosinatá pšenica s pekárenskou kvalitou B, vhodná aj na 
kŕmne účely. Vysokoúrodná, stredne neskorá odroda, ktorej 
špičkový úrodový potenciál navyšuje vysoká HTZ. Je stredne 
vysoká a veľmi dobre odolná proti poliehaniu, čím je vďaka 
dobrému prezimovaniu vhodná do väčšiny oblastí pestovania 
kŕmnej pšenice. Odolnosť proti väčšine patogénov má dobrú a 
proti múčnatke veľmi dobrú. Pri vysokej intenzite pestovania 
kladieme dôraz na kvalitné ošetrenie proti klasovým 
fuzariám.Vo vlhkom ročníku má dobrú odolnosť proti 
prerastaniu zrna v klase.

• veľmi vysoký úrodový potenciál 
• odolná proti poliehaniu
• zdravá odroda
• dosahuje vysokú HTZ

osivá / jeseň 2017 / pšenica letná - ozimná 

Odporúčaný výsevok: 320 - 400 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 25. októbra

Odporúčaný výsevok: 320 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 5. novembra

NEW

NEW

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

ANGELUS
...a poľnohospodár je spokojný

Stredne neskorá osinatá potravinárska pšenica s potravinárskou 
kvalitou E (7-8). Zrno má nadpriemerný obsah proteínov, 
nadpriemernú objemovú hmotnosť a pádové číslo. Obsah mokrého 
lepku je priemerný. Výborná je pekárenská kvalita a Zelenyho test. 
Stredne neskorá odroda so strednou výškou stebla. Má dobrú 
odolnosť proti poliehaniu a priemernú proti prerastaniu zrna. 
Dobrý zdravotný stav umožňuje odrodu pestovať aj vo vlhkejších 
oblastiach. Veľmi dobrú odolnosť má proti múčnatke, hrdziam, 
zvlášť proti hrdzi plevovej. Proti klasovým fuzáriám má tiež veľmi 
dobrú odolnosť. ANGELUS má priemernú odolnosť proti 
septóriám a helmintospóriu.

• špičkové úrody
• dobrá mrazuvzdornosť
• vynikajúca pekárenská kvalita E (7-8)
• dobrá odolnosť proti poliehaniu

Odporúčaný výsevok: 350 - 450 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 10. októbra - do 25. novembra
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PŠENICA TVRDÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

LUNADUR
Neporaziteľná vo výnose

Je tvrdá ozimná pšenica s najlepšou odolnosťou proti 
vyzimovaniu a špičkovými úrodami. Odroda je stredne vysoká s 
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Zrno má vysokú HTZ 50 -55 
gramov, vysoký obsah proteínu. Dobré úrody dosahuje aj v 
suchších oblastiach.

• špičkové úrody
• veľmi vysoká HTZ
• vysoká kvalita

• dobrá odolnosť proti prerastaniu
• výborná mrazuvzdornosť

PŠENICA TVRDÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

ELSADUR
Získate kvalitu

Veľmi skorá odroda tvrdej pšenice, s vysokým obsahom žltého 
pigmentu. Má vysoký obsah proteínov, priemernú hektolitrovú 
váhu a priemernú odolnosť proti prerastaniu. Pádové číslo je 
stabilné, sklovitosť nadpriemerná a výťažnosť krupice a žltého 
pigmentu je vysoká. Zrno má vysokú HTZ. Skorá odroda 
nižšieho vzrastu s priemernou odolnosťou proti poliehaniu. 
Nakoľko potrebuje dobre zapojený a odnožený porast už v 
jesennom období, vyžaduje si kvalitnú prípravu pôdy pred 
sejbou a optimálny termín sejby /najneskôr do polovice októbra/. 
Dobré úrody dosahuje aj v suchších podmienkach. Má veľmi 
dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej a priemernú odolnosť proti 
virózam, nižšiu odolnosť proti múčnatke a hrdzi pšeničnej. 
Odrody tvrdej pšenice sú všeobecne náchylnejšie na klasové 
fuzáriá ako mäkká pšenica. Vo vlhkom a teplom období počas 
kvitnutia odporúčame cielené ošetrenie proti fuzariózam klasu 
do kvetu /BBH 61-69/ azolovými fungicídmi.

• skoré dozrievanie
• vysoká úroda
• dobrá odolnosť proti prerastaniu

• vysoký obsah žltého pigmentu
• dobrá tolerancia k chorobám

PŠENICA TVRDÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

LUPIDUR
Nesklame Vás

LUPIDUR je tvrdá ozimná pšenica so zreteľne vylepšenou 
odolnosťou proti vymŕzaniu a s veľmi vysokým výnosom zrna. 
Má excelentné kvalitatívne parametre ako je vysoká hektolitrová 
váha, vysoký obsah bielkovín, dobré pádové číslo, veľmi dobrú 
sklovitosť a vysokú výťažnosť krupice. LUPIDUR je stredne 
skorá osinatá pšenica, stredne vysoká s dobrou odolnosťou proti 
poliehaniu a vysokou HTZ. Vhodná je aj na pestovanie v 
suchších podmienkach, kde tiež dosahuje stabilné úrody. Má 
dobrý zdravotný stav s dobrou odolnosťou proti hrdzi plevovej, 
hrdzi pšeničnej, proti múčnatke a tiež proti vírusovej 
zakrpatenosti. Pri silnejšom tlaku odporúčame ošetrenie proti 
fuzáriám do klasu, nakoľko všetky tvrdé pšenice majú väčšiu 
náchylnosť na choroby klasov. Hnojenie dusíkom odporúčame 
na úrovni 120 -150 kg N/ha. Pri intenzívnom pestovaní a hustých 
porastoch je vhodné použiť regulátory rastu.

• vysoká úroda zrna
• vynikajúca mrazuvzdornosť
• vysoká hektolitrová váha

• excelentná kvalita
• stredne skorá

osivá / jeseň 2017 / pšenica tvrdá - ozimná 

Odporúčaný výsevok: 300 - 330 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 30. septembra - do 31. októbra
Odporúčaný výsevok: 370 - 400 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 29. septembra - do 15. októbra

Odporúčaný výsevok: 370 - 400 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 29. septembra - do 15. októbra
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PŠENICA ŠPALDOVA

EBNERS ROTKORN
Zrno bohaté na bielkoviny

Špaldova pšenica EBNERS ROTKORN je tradičná krajová 
bezosinatá odroda s pôvodnými vlastnosťami, naviac táto odroda 
nebola krížená s pšenicou. Ako historický plevnatý obilný druh 
bola vyselektovaná v drsných podmienkach českého  
granitového masívu až do výšky 800 m n. m. a selekcia v 
suchých horských oblastiach východného Rakúska dotvorila jej 
výhodné pestovateľské vlastnosti a mnohostranné využite v 
pekárenskom odvetví. U pestovateľov je veľmi cenená ako BIO 
odroda pre autentické extenzívne pestovanie. Je odolná je proti 
vyzimovaniu a dobre znáša aj dlhšiu snehovú pokrývku. 
Obľúbená je vďaka dobrému zdravotnému stavu. Určená je pre 
rozdielne klimatické podmienky pestovania. Vďaka bohatému 
koreňovému systému dobre znáša stres zo sucha. Tesne pred 
zberom, porast tejto odrody vytvára ľahký červenkastý nádych. 
EBNERS ROTKORN patrí vzrastom medzi vyššie odrody špaldy. 
Je dobre odolná proti poliehaniu, má veľké plevnaté zrno s 
dobrým výmlatom pri žatve a ľahkým oddeľovaním zrna z 
kláskov. Vyniká aj kvalitou mokrého lepku. Vo vlhkom ročníku 
je dobre odolná proti prerastaniu a vďaka dobrému 
prezimovaniu a celkovej flexibilite je vhodná aj do okrajových 
oblastí pestovania. Vyššie dávky dusíka sú neefektívne.

• mohutná a zdravá odroda
• odolná proti poliehaniu
• veľmi dobrá HL váha a HTZ
• dobre znáša stres v suchších podmienkach
• veľkozrná a vysoko plastická

Morenie osiva - najvyššia kvalita

osivá / jeseň 2017 / morenie osiva 

Odporúčaný výsevok: 160 - 200 kláskov/m2 
Hĺbka sejby: 4 - 5 cm
Doporučený termín sejby: 
menej vhodné podmienky: od 15. septembra - do 30. septembra
lepšie podmienky: do 31. októbra

Čím lepší štart, tým lepšia úroda

CELEST TRIO Formula M je komplexné moridlo pre všetky 
druhy obilnín, ktoré ideálne spája tri účinné látky a zabezpečuje 
vynikajúcu účinnosť proti širokému spektru hubových chorôb. 
Má najširšie registrované spektrum fungicídneho účinku.
Jedinečná Formula M – v spojení s technológiou 100% aplikačný 
proces zabezpečuje najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu morenia.

Fludioxonil - širokospektrálna kontaktne pôsobiaca účinná látka 
z chemickej skupiny fenylpyrrolov s reziduálnym účinkom. Je 
čiastočne prijímaná semenami a obmedzene translokovaná do 
klíčiacich rastlín, má vynikajúcu účinnosť proti Fusarium spp., 
Microdochium nivale a Tilletia caries

Difenoconazole – širokospektrálna systémovo pôsobiaca účinná 
látka z chemickej skupiny triazolov.Prijímaná je semenami a 
následne sa translokuje do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín.Je 
to jednička proti Tilletia controversa

Tebuconazole – tiež systémovo pôsobiaca účinná látka, ktorá 
inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových 
patogénov. Účinkuje proti chorobám na povrchu aj vo vnútri 
semien, vykazuje vysokú účinnosť proti prašným snetiam: 
Ustilago nuda, Ustilago tritici, Ustilago hordei, Ustilago avenae, 
Urocystis occulta.

Biologická hodnota osiva našich odrôd si žiada výber 
prípravkov na morenie iba s najlepšími účinnými látkami. 
Aj toto je náš vklad pre našich zákazníkov, kde iní 
dodávatelia "zahmlievajú" umele zníženú cenu osiva 
použitím starších moridiel.

Alga 300++P
Dávka:  2 litre/tonu osiva
 
Výhody použitia:
• Rýchlejšie a rovnomernejšie vzchádzanie
• Mohutný koreňový systém
• Podpora odnožovania a prezimovania
• Výživa N, P, K + mikro už od štartu
• Vysoká odolnosť proti stresom
Určené pre pšenicu, jačmeň i sóju.

Stimulačný prídavok k moridlu
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JAČMEŇ SIATY - OZIMNÝ

MARISSA
Výnosný, vysoký, nepoliehavý

Stredne skorý viacradový ozimný jačmeň s vysokou úrodou zrna. 
Zrno má priemernú hektolitrovú váhu s vysokým podielom zrna 
nad 2,5 mm. Odroda je stredne vysoká s dobrou odolnosťou proti 
poliehaniu. Má dobrú odolnosť proti vymŕzaniu a dobrú 
odnožovaciu schopnosť. Odolnosť proti hrdziam a 
rhynchospóriovým škvrnitostiam má dobrú, proti múčnatke a 
hnedej škvrnitosti listov priemernú. Pri skorých výsevoch a 
optimálnom vzchádzaní je väčšie riziko napadnutia virózami.

• vysoký podiel predného zrna
• vysoký potenciál úrody
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
• vysoký počet zŕn v klase

JAČMEŇ SIATY - OZIMNÝ

HANNELORE
Nízky vzrast, vysoké úrody

Je stredne neskorý dvojradový ozimný jačmeň s vynikajúcou 
kvalitou zrna a vysokou HTZ. Zrno má vysoký obsah proteínov a 
stredný obsah vlákniny. Podiel predného zrna je veľmi vysoký. 
HANNELORE je stredne vysoká odroda s pevným steblom. Má 
dobrú odolnosť proti lámaniu stebla a klasov, odolnosť proti 
poliehaniu je veľmi dobrá. Rastové regulátory odporúčame pri 
vysokej intenzite hnojenia. Skorý termín sejby kvôli vysokému 
výskytu vošiek a prenosu viróz neodporúčame.

• vynikajúca kvalita zrna
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• vysoká úroda
• dobrá odolnosť proti lámaniu stebla a klasu

JAČMEŇ SIATY - OZIMNÝ

ORDINALE
Originál sám o sebe

Osvedčená odroda dvojradového ozimného jačmeňa dosahujúca 
vysoké úrody s veľmi dobrými sladovníckymi parametrami. 
Zrno má vysokú HTZ a hektolitrovú váhu. Podiel zrna nad sitom 
2,5 mm je vysoký. Aj všetky sladovnícke parametre boli 
hodnotené ako dobré. Je to odroda skorá až stredne skorá, 
nižšieho vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a 
lámavosti stebla a klasu. Odroda ORDINALE má dobrú odolnosť 
proti vymŕzaniu. Má rezistenciu proti BYMV(TYP 1), spôsobenú 
prenášačmi viróz. Dobrú odolnosť má proti hrdziam, 
rhynchospóriu a strednú proti múčnatke, škvrnitostiam listov a 
proti ramulárii.

• veľmi vysoké úrody
• veľmi skorá dvojradová odroda
• veľmi veľké zrno – vysoký podiel zrna nad 2,5 mm

osivá / jeseň 2017 / jačmeň siaty - ozimný 

Odporúčaný výsevok: 360 - 360 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 30. septembra
Odporúčaný výsevok: 280 - 320 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 30. septembra

Odporúčaný výsevok: 280 - 320 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 30. septembra



JAČMEŇ SIATY - OZIMNÝ

SY LEOO
Hybrid dáva vždy vyššiu úrodu

Mohutný koreňový systém hybridov zabezpečuje efektívny 
príjem vyššieho množstva vody a živín. SY Leoo je stredne 
vysoký, extrémne spoľahlivý hybrid. Svojou plasticitou dobre 
vyrovnáva rozdiely pestovateľských podmienok (pôda, priebeh 
počasia a podmienky sejby). Výška úrody je pre tento klasový 
typ hybridu mimoriadne spoľahlivá. Vďaka plasticite aj na 
veľkých plochách, často v extenzívnych oblastiach dosahuje 
vysokú HL váhu zrna s mierne nižšou HTZ. Dozrieva skoro až 
stredneskoro. Extrémna vitalita a rýchly počiatočný vývoj 
umožňujú široké okno termínu sejby- až o 2 týždne oproti 
ostatným ozimným odrodám jačmeňa. Vysoká odnožovacia 
schopnosť umožňuje zredukovať výsevok na 2/3, za predpokladu 
veľmi presnej sejby. Kladieme dôraz na dodržanie metodiky pre 
vysokú intenzitu pestovania (výživa N poľa dynamiky vývoja, 
doplnkové hnojenie S, morforegulácia a pod.).

• poskytuje najvyššie úrody
• extrémna spoľahlivosť
• efektívny mohutný koreňový systém
• široké okno termínu výsevu
• vysoká odnožovacia schopnosť
• klasový typ s veľmi vysokým počtom zŕn

Odporúčaný výsevok: 
skorý termín 160-190 zŕn/m2

normálny termín 190-240 zŕn/m2

neskorý termín 240-300 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 10. septembra - do 15. októbra

NEW

JAČMEŇ SIATY SLADOVNÍCKY - OZIMNÝ

MONROE
Zažiari ako Marilyn

Dvojradová sladovnícka odroda prvá z vlastného šľachtenia 
SAATBAU. Ponúka nielen perfektný vzhľad, ale poskytuje aj 
vynikajúce úrodové parametre s výnimočnou kvalitou sladu. 
Vynikajúca odolnosť proti vyzimovaniu, stredná skorosť (skoršia 
ako Malwinta) a dobrá odolnosť proti poliehaniu, udržaná 
správnou morforeguláciou predurčujú túto stredne vysokú 
odrodu Monroe do oblastí s panónskou klímou. Obsah proteínov 
je stredný, podiel zrna nad sitom 2,5 mm je nadpriemerný, obsah 
extraktu je excelentný, doplnený dobrou cytolýzou. Vysoký 
úrodový potenciál (+7% nad priemer) dopĺňa dobrý zdravotný 
stav a rezistencia proti žltej mozaike Typ 1. Vo vlhkých 
oblastiach ponúka nadpriemernú produkciu kŕmneho jačmeňa.

• najúrodnejšia odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa
• nadpriemerný podiel zrna na site nad 2,5 mm
• zdravá odroda rezistentná proti žltej vírusovej mozaike Typ 1
• výborná na produkciu sladu

Odporúčaný výsevok: 330 - 380 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 10. októbra

NEW
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RAŽ SIATA - OZIMNÁ

MARCELO
Samozrejme najlepšia

Má dobrú potravinársku kvalitu s vysokým obsahom proteínu a 
stabilným pádovým číslom. Objemovú hmotnosť má strednú až 
vyššiu. Odroda je stredne neskorá. Rastliny sú vyššieho vzrastu 
so strednou odolnosťou proti poliehaniu. Pri intenzívnom 
pestovaní a hlavne vo vlhkejších podmienkach je nutné použiť 
rastové regulátory. Možno ho využiť na pestovanie vo všetkých 
výrobných oblastiach. Pre vysokú úrodu zelenej hmoty nachádza 
využitie pre BPS. Má dobrý zdravotný stav s dobrou odolnosťou 
proti múčnatke a priemernou odolnosťou proti ostatným 
chorobám listov. MARCELO má dobrú odolnosť proti 
vymŕzaniu.

• špičkové úrody zrna aj zelenej hmoty
• vysoká pekárenská kvalita
• stabilne vysoké pádové číslo
• dobrý zdravotný stav

RAŽ SIATA - OZIMNÁ

DUKATO
Hodnotená nad zlato

Úrodovo stabilná populačná odroda. Úrodami zrna prekračuje 
všetky porovnávané populačné odrody. Vďaka stabilite úrod sa 
presaduzje nielen v BIO sortimente, ale aj ako opeľovač do 
hybridov (cca 10% podiel).

• najúrodnejšia populačná raž
• stredne vysoká
• odolná proti poliehaniu
• vysoká HL váha
• odolná proti hrdzi pšenicovej a plesni snežnej

osivá / jeseň 2017 / raž siata - ozimná 

Odporúčaný výsevok: 300 - 350 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 10. októbra

RAŽ SIATA - OZIMNÁ

SU FORSETTI H
Vyššia úroda a istota v jednom

SU FORSETTI je hybridná raž na potravinárske a kŕmne účely. 
Ako tzv. TURBORAŽ dosahuje najvyššie úrody aké sa kedy v 
praxi dosahovali. Má výbornú odolnosť proti chorobám a aj pri 
umelom infikovaní je napadnutie chorobami veľmi nízke. 
Vhodná je aj pre neskorší termín sejby. SU FORSETTI je 
plastický hybid vhodný do všetkých pestovateľských podmienok. 
Vhodné a včas vykonané fungicídne ošetrenie (aj proti 
rhynchosporióze) sa vysoko zúročí v kvalite a výške úrody.

• vhodný aj pre neskoršie termíny sejby
• výborný zdravotný stav
• plastický a vysoko úrodný (zrno aj zelené hmota)
• priaznivé pekárenské vlastnosi - pádové číslo, amylogram, 

obzvlášť v suchšom ročníku

Odporúčaný výsevok: 160 - 270 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 31. októbra

Odporúčaný výsevok: 300 - 320 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 30. septembra

NEW
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Odporúčaný výsevok: 260 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 15. septembra - do 30. októbra

TRITICALE

CLAUDIUS
Tu vládne vysoká úroda

Claudius je prelomová odroda v šľachtení. Kombinácia 
odolnosti proti vyzimovaniu, tolerancie proti hubovým 
chorobám sa odmení najvyššou úrodou zrna spomedzi 
všetkých odrôd triticale. Vyniká výbornou odolnosťou proti 
plesni snežnej a ostatným bežným patogénom (múčnatka, 
hrdze, škvrnitosti a pod.). Vytvára stredne vysoké porasty 
ozdobené enormne dlhými a veľkými klasmi. Zrno dosahuje 
strednú HL váhu, vo vlhkom ročníku vyžaduje optimálny 
termín zberu kvôli čiastočnej náchylnosti k prerastaniu. 
Najvyššiu produkciu etanolu a krmiva dosahuje v repnej a 
zemiakárskej výrobnej oblasti.

• víťaz štátnych skúšok v produkcii zrna
• najvyššie ohodnotená odolnosť proti vyzimovaniu
• veľmi zdravá odroda
• stredne vysoká

TRITICALE

TULUS
Zdravie od hlavy po päty

Osvedčená stredne vysoká, stredne skorá odroda ponúka 
stabilné a vysoké úrody s možnosťou využitia na produkciu 
etanolu. Špičkové úrody dosahuje aj vďaka vyváženému 
zdravotnému stavu, obzvlášť odolný je proti väčšine hubových 
chorôb listov (hrdze, septórie). Dobre znáša stresové podmienky, 
extrémne nízke teploty a nevymŕza. Celkove dobrý profil odrody 
zaokrúhľuje dobrá odolnosť proti poliehaniu a odolnosť proti 
plesni snežnej.

• výborný zdravotný stav
• predurčená pre BIO produkciu
• vhodné aj pre produkciu etanolu
• pri veľmi intenzívnom pestovaní na zrno doporučujeme 

morforeguláciu
• štandartne je vysoko hodnotená nepoliehavosť odrody
• výborná mrazuvzdornosť

Odporúčaný výsevok: 260 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 10. októbra

NEW

TRITICALE

CALORIUS
Samá kalória

Skorá odroda triticale dosahujúca stabilné úrody vo všetkých 
oblastiach pestovania. Zrno má vysokú HTZ a strednú 
hektolitrovú váhu. Obsah hrubého proteínu je stredný. Má 
strednú odolnosť proti vymŕzaniu. Rastliny sú vyššie, s 
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Pri intenzívnom hnojení 
dusíkom odporúčame použiť rastové regulátory. Odnožovaciu 
schopnosť má dobrú. Vyznačuje sa dobrým zdravotným 
stavom. Odolnosť proti plesni snežnej má dobrú, veľmi dobrú 
odolnosť má proti múčnatke, hrdziam, rhynchospóriu a 
strednú proti septóriám.

• vysoká energia a kŕmna hodnota
• veľmi skoré
• vysoká HTZ
• veľmi dobrá rezistencia proti chorobám

Odporúčaný výsevok: 300 - 320 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 30. septembra

PREHĽAD SORTIMENTU

LUKULLUS 5 4 5 5 3 3 3 42-52 3 5 8 O
FABIUS 5 7 2 2 5 4 6 42-47 5 3 6 B
PANNONIKUS 4 3 4 3 3 4 1 46-58 4 5 7 O
ALBERTUS 5 3 6 5 4 3 5 44-54 1 8 9 O
BALITUS 2 3 3 2 3 4 3 42-50 5 1,5 5 B
URBANUS 2 4 4 4 4 2 2 44-56 4 2 6 O
ANGELUS 3 6 6 4 5 4 5 44-54 4 4 7 O
AURELIUS 4 4 4 3 2 4 4 43-50 3 3 8 O
TONNAGE 3 6 4 3 4 2 1 48-60 6 2 3 B

Pšenica letná - ozimná

LUNADUR 5 3 4 5 8 8 1 48-60  6  O
LUPIDUR 5 4 4 6 7 8 3 48-56  4  O 
ELSADUR 6 2 3 5 7 8  45-55  6  O

Pšenica tvrdá - ozimná

EBNERS ROTKORN 2 6 9 7 5 7 2 120-145 4 5 4 B
Pšenica špaldova

SU FORSETTI H 6 3 3 5 5      O
MARCELO 5 6 6 6 6 4 5 30-38 4 6  O
DUKATO 4 6 5 4 6 6 5 30-40 4 5  O

Raž siata - ozimná

CALORIUS 6 3 7 7 6 4 2 42-55 5 3  O
TULUS 4 5 4 4 6 2 4 40-52 5 2  O
CLAUDIUS 2 6 6 6 8 4 4 42-54 5 1  O

Triticale ozimné

HANNELORE 6 6 3 2  6 2 53-63 4 3  O
MARISSA 3 5 6 3  5 4 42-55 6 3  O
ORDINALE 6 5 5 4  5 2 45-55 5 3  O
SY LEOO 3 5 5 5 5 3 7 42-52 5 2,5  O
MONROE 7 6 4 6  5 5 55-60 5 2  O

Ozimný jačmeň
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Vysvetlivky

1... skorý, odolný, vysoký, dobrý
9... neskorý, náchylný, nízky, zlý

Repka ozimná

LABRADOR L 2 3 3 5 6 4 4 3 4 2 2 4 2 5

SIDNEY L 5 2 5 6 6 6 4 3 2 2 2 4 2 3

ARAZZO H 2 3 2 5 6 6 4 4 3 2 2 5 3 4

BONANZA H 4 4 5 6 6 5 2 4 2 3 3 2 3 4

CLARUS H 2 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4

GRAF H 1 3 1 4 4 7 5 4 5 1,5 1,5 3 4 5

PANTHEON H 2,5 2 3 5 4 6 4 3 3 1,5 1 2 3 5
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SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o.
Priemyselná 9/A, 917 01 Trnava, tel.: 033 534 56 42, fax: 033 534 56 43, e-mail: slovensko@saatbau.com, www.saatbau.com/sk

Vo Vašom regióne Vám ochotne poradia naši obchodní zástupcovia:

Ing. Teodor Sedlák
obchodný riaditeľ

tel.: 0907 701 476

teodor.sedlak@saatbau.com

Ing. Viliam Kurinec
generálny riaditeľ

tel.: 0905 561 904

viliam.kurinec@saatbau.com

Katarína Gajarská
logistika

tel.: 0903 650 346

katarina.gajarska@saatbau.com

milos.lesay@saatbau.com

Ing. Pavol Šottník

tel.: 0907 274 555

pavol.sottnik@saatbau.com

Ing. Tibor Berta

tel.: 0902 316 939

tibor.berta@saatbau.com

Ing. Štefan Korekáč

tel.: 0915 947 579

stefan.korekac@saatbau.com

Ing. Jozef Pšak

tel.: 0911 727 914

jozef.psak@saatbau.com

Ing. Tibor Mikle

tel.: 0903 858 003

tibor.mikle@saatbau.com

Ing. Štefan Marcinek

tel.: 0949 409 885

stefan.marcinek@saatbau.com

Ing. Rudolf Majtán
vedúci strediska Topoľčany

tel.: 0948 142 227

rudolf.majtan@saatbau.com

Ing. Ján Grnáč

tel.: 0903 727 631

jan.grnac@saatbau.com

 osivá / jeseň 2017 / kontakty

Ing. Jana Ryšavá 
finančný riaditeľ

tel.: 0911 727 911

jana.rysava@saatbau.com

Ing. Margita Foltánová 
výrobný riaditeľ

tel.: 0903 727 931

margita.foltanova@saatbau.com

Bc. Katarína Slopovská
asistentka

tel.: 033 534 56 42 -3

katarina.slopovska@saatbau.com

Ing. Tomáš Lenče
manažér výroby osív 

tel.: 0907 124 210

tomas.lence@saatbau.com

Ing. Miloš Lesay
produktový manažér

tel.: 0948 094 156



aktuálne
SAATBAU TO SÚ NAJNOVŠIE TRENDY, IDEÁLNA GENETIKA PRE 
MENIACU SA KLÍMU A TRVALÁ KVALITA OSÍV GARANTUJÚCA 
ÚRODY NAJVYŠŠEJ HODNOTY. SAATBAU JE SYNONYMOM 
OBOJSTRANNE VÝHODNEJ SPOLUPRÁCE.

INFORMÁCIE A 
PORADENSTVO

SAATBAU Slovensko, s.r.o.

Priemyselná 9/A

917 01 Trnava

tel.: 033 534 56 42

fax: 033 534 56 43

slovensko@saatbau.com

www.saatbau.com/sk

      /SAATBAUSlovensko/

Túto informáciu sme prvý krát 
odprezentovali v katalógu jarín na 
rok 2017.
Viacerí z Vás ste neverili, že je to 
naozaj tak. Áno je to pravda, a to sme 
započítali len tie osivá SAATBAU, 
ktoré sme obchodovali cez 
SAATBAU Slovensko s.r.o, bez 
licenčného množenia a presevov.
Oziminy SAATBAU boli vlani 
vysiate na viac ako 50 000 ha, čo je 
10 % z výmery ozimín na Slovensku. 
Naše odrody ozimných obilnín sú 
vysiate na výmere cca 39 000 ha a 
repka na 11 000 ha.
Z ozimných obilnín najväčší podiel 
zaberá pšenica. Z 322 500 ha 
aktuálne evidovanej výmery, tvoria 
plochy osiate našimi odrodami 
plochu 21 900 ha. Najväčšie 
zastúpenie má odroda LUKULLUS, 
ktorá dosiahla 2,5 % podiel výmery 
ozimnej pšenice na Slovensku. 
Predaj tvrdých pšeníc od SAATBAU 
dosiahol objem 1 500 t, čo je viac ako 
30 % podiel na trhu.
Želáme si, aby ste boli s našimi 
osivami spokojní, aby ste dosiahli pri 
ich pestovaní požadované výsledky 
nielen v objeme, ale aj v 
kvalitatívnych parametroch.

V našej ponuke je vždy 
požiadavka produkovať osivo 
najvyššej kvality.Dlhoročné 
skúsenosti našich partnerov a 
zamestnancov, či už množiteľov 
alebo pracovníkov pri príprave 
osiva predstavujú priame 
prepojenie a spoločne nám 
umožňujú výrobu osiva, ktorá 
spĺňa naozaj parametre pre nároky 
každého pestovateľa. Používajte 
preto iba certifikované osivo s 
garantovanou čistotou, klíčivosťou 
a pôvodom. Iba tak dosiahnete 
očakávané výsledky, ktoré vám 
ponúkajú naše  špeciálne zmesi 
pre medziplodiny, zelené pásy, 
drobnú zver a včely. V našej 
ponuke nájdete najnovšie odrody 
aj takých  zriedkavých plodín ako 
je mungo, pohánka, rôzne druhy 
ďatelinovín, borák, skorocel, 
nevädza, ľaničník a pod.

Neváhajte obrátiť sa na našich 
obchodných zástupcov pre 
odbornú radu, ktorá vám zabezpečí 
aj ekonomický efekt.

KVALITA OSIVA UŽ VIAC AKO 100 000 HA NA 
SLOVENSKU OD SAATBAU.

Príprava pôdy:
• po žatve zanechať strnisko s 
rozptýlenou slamou a počkať na 
vzídenie výdrolu obiloviny a burín
• pred sejbou medziplodiny vykonať 
predsejbovú prípravu pôdy 
diskovaním. Nezabúdajte sledovať  
výskyt slizniakov, skočiek a pod.
• pred sejbou zmesi osivo dôkladne 
premiešať
• neodkladajte termín sejby, dobre 
vyvinuté rastliny ďatelinovín zo 
zmesi lepšie pútajú vzdušný dusík, 
vytvárajú viac nadzemnej hmoty, zle 
vyvinuté medziplodiny zle 
vymŕzajú, čo komplikuje jarnú 
predsejbovú prípravu 
• zdrevnatelé medziplodiny treba 
zmulčovať po mrazoch
• pôdu po medziplodine radšej 
diskovať, zaorávanie  bez mulčovania 
spôsobuje zhutňovanie pôdy a zlý 
rozklad
• sejbu hlavnej plodiny 
doporučujeme urobiť buď do 
zmulčovaného porastu, alebo urobiť 
priamu sejbu.

NAŠE ODPORÚČANIE PRE 
MEDZIPLODINY


