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 Kolektív 23 zamestnancov v SR 

 patrí k najväčším v našom odbore 

 Viac ako 680 osadených kolov 

 na označenie porastov :) 

 Už 62 rokov na trhu a 22 na Slovensku  

 odovzdávame skúsenosti do našich odrôd

náš slogan „Už viac ako 120 000 ha na 

Slovensku“ znamená, že sme jednou 

z rozhodujúcich osivárskych spoločností 

v našej krajine. To nás však aj zaväzuje 

neustále prinášať na náš trh okrem 

tradičných a zavedených odrôd 

a hybridov aj nové, inovatívne 

materiály. 

V tejto sezóne po dlhšom čase 

občerstvujeme našu ponuku tvrdých 

ozimných pšeníc o novú odrodu 

DIADUR, ktorá v porovnaní 

s konkurenčnými odrodami vykazuje 

nielen vyšší úrodový potenciál, ale aj 

lepšie kvalitatívne parametre, 

vynikajúcu sklovitosť a výťažnosť 

krupice. Vzhľadom k čoraz miernejším 

zimám sme zaradili do ponuky tzv. 

Vážení priatelia,

priesevkovú pšenicu LISKAMM, ktorá 

je cenená pre svoje špičkové 

potravinárske parametre. Našu ponuku 

odrôd ozimného triticale obohacujeme 

o odrodu TRIBONUS s enormne 

vysokým úrodovým potenciálom.

Bohužiaľ, poľnohospodári musia 

neustále pri pestovaní rátať s mnohými 

nebezpečenstvami, ktoré na nich číhajú 

v podobe nových chorôb, či škodcov. 

V prípade repky sa začal v porastoch 

objavovať nový fenomén a to vírus 

žltačky (TuYV). Som rád, že šľachtitelia 

rýchlo zareagovali  a dokázali vyšľachtiť 

hybridy, ktoré sú voči tomuto vírusu 

rezistentné. Jeden z nich, hybrid 

ANGELICO Vám ponúkame ako 

novinku pre túto sezónu. Okrem toho 

inovujeme naše portfólio v repkách 

o spoľahlivý hybrid PRESIDENT.

Ako tradične, našu ponuku dopĺňajú 

medziplodiny, strniskové miešanky, 

ďatelino-trávne zmesi a zmesi pre lúky 

a pasienky. Osobne si myslím, že v tejto 

kategórii plodín je naša ponuka 

bezkonkurenčná.

Verím, že naša ponuka odrôd a hybridov 

ozimín a medziplodín, ale takisto aj 

odborný poradenský servis a služby, 

ktoré prostredníctvom našich 

odborníkov dokážeme poskytnúť, Vám 

bude nápomocná pri dosahovaní 

vynikajúcich výsledkov a Vašej 

spokojnosti.

Ing. Viliam KURINEC
Generálny riaditeľ
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STRANA 4 

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

Odporúčaný výsevok: 320 - 400 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 25. októbra
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 STRANA 5

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

Odporúčaný výsevok: 350 - 420 zŕn/m2

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

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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STRANA 6 

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. 
Alveograf 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

Odporúčaný výsevok: 300 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 1. októbra - do 30. novembra
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 STRANA 7

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

PANNONIKUS
Tradičná 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

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%

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

Odporúčaný výsevok: 300 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 1. októbra - do 15. novembra
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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 alveografu (index P/L a W)
• vysoký úrodový potenciál a výmeľnosť múky
• skoré dozrievanie
• vysoká HTZ a objemová hmotnosť
• vyšší, odolný proti poliehaniu

Odporúčaný výsevok: 300 - 400 zŕn/m2 v závislosti od termínu sejby
Doporučený termín sejby: od 5. októbra - do 30. novembra
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PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (OSINATÁ)

URBANUS
Pekný porast krásna žatva

URBANUS je 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

PŠENICA LETNÁ - OZIMNÁ (BEZOSINATÁ)

TONNAGE
...a teraz všetky rekordy prekonáš

Bezosinatá pšenica s pekárenskou kvalitou B, vhodná 
predovšetkým 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

Odporúčaný výsevok: 320 - 420 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 30. októbra
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STRANA 10 

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)

DIADUR
Poznačte si ma - úrodnejší a kvalitnejší

Nová stredne skorá, stredne vysoká odroda s čiernymi osinami. 
Poskytuje kombináciu najvyššej úrody a kvality. Vytvára veľké 
zrná s vysokým obsahom bielkovín. Skoršie klasenie zaručuje 
dlhšie obdobie nalievania zrna, čo vyúsťuje do vysokej HTZ. 
Naviac, odroda DIADUR predstihuje v praxi konkurenčné 
odrody  aj vynikajúcou sklovitosťou a výťažnosťou krupice.

• veľmi skorá odroda 
• istota kvality, výborná sklovitosť zrna
• enormné úrody
• obzvlášť vysoký obsah proteínov a výťažnosť krupice

Odporúčaný výsevok: 300 - 330 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 30. septembra - do 31. októbra

Odporúčaný výsevok: 320 - 350 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra – do 18. októbra
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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. Je to 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 2018 / Pšenica tvrdá - ozimná 

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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Elitné ozimné pšenice SAATBAU
Pridaná hodnota s cenou zlata 

Naši verní zákazníci sa presvedčili, že genetika SAATBAU im 
garantuje obľúbenú formulku “2 in 1“, inak povedané, úroda + 
kvalita = odroda. Obzvlášť exportné trhy do Talianska sa 
zameriavajú nielen na úrodu z Panónskej kotliny, ale aj na 
meno odrody. Čo si viac môže šľachtiteľ želať, ak sa ako jediná 
elitná pšenica objaví na zozname plodinovej burzy menovite? 
Len toľko, aby to bol po LUKULLUSE čoskoro aj AURELIUS, 
ktorý svojou kvalitou postupne nahrádza úspešné odrody 
ANTONIUS, LUKULLUS a ALBERTUS.

AURELIUS - reťaz mimoriadnych  vlastností tejto odrody má 
hodnotu zlata.

Pre pestovateľa:
Najúrodnejšia osinatá pšenica, enorme zúžitkováva intenzívne 
hnojenie dusíkom, skoro dozrieva, má vynikajúcu odolnosť proti 
poliehaniu, dobrý zdravotný stav, toleruje stres, zrno neprerastá, 
má vysoké pádové číslo a najlepšia trhová hodnota produkcie.

Pre obchodníka:
Najlepší Alveograf garantuje najvýhodnejšiu cenu úrody, 
obzvlášť pri exporte do Talianska. AURELIUS dosahuje vo 
všetkých parametroch (P-hodnota = viskozita a súdržnosť cesta, 
L-hodnota = ťažnosť cesta a index P/L - ukazovateľ základných 
vlastností lepku t.j. rovnovážnosť medzi elasticitou a plasticitou) 
najlepšie výsledky.

Pre mlynára:
AURELIUS posunul hodnotu výťažnosti múky zo zrna o ďalší 
nový stupeň nahor. Z 1 tony zrna poskytuje o 12 kg múky viac ako 
poskytovali doteraz najlepšie odrody pšenice. V porovnaní k 
odrode Capo a Bernstein je to z 1 tony dokonca o 20 kg múky viac.

Pre pekára:
Popri hodnote 1 vo výťažnosti múky vyznamenáva sa 
AURELIUS aj vo výbornej ťažnosti a energii cesta. Parameter W 
- deformačná energia cesta je vysokocenená hodnota pri výrobe 
hlbokozmrazeného pečiva. Hodnota W spája pekárenskú silu  
múky a väznosti vody. Ak stúpa W, tak stúpa aj objem pečiva.
Hodnota mlynárensko-pekárenských vlastností odrody. 

AURELIUS má cenu zlata.
Rozhodujúcim parametrom rentability pre mlynára je výmeľnosť 
múky. Dá sa zvýšiť aj technologicky, ale vedecky dokázateľná je 
závislosť od odrody. Výška tejto hodnoty je meraná obsahom 
popolovín a vlhkosti, po vymletí múky zo 100 kg pšenice.
Výťažnosť múky v % (Typ W550) u elitných a potravinárskych 
pšeníc v odrodových skúškach v suchej oblasti s pannónskou 
klímou a v prechodných a vlhkých oblastiach Rakúska.

Suchá oblasť Výťažnosť múky Prechodná  
 Typ W 550 a vlhká oblasť

Aurelius 77,2 – 77,5   
 76,4 – 77,1
Laurenzio, Lukullus,  76,0 – 76,3 Peppino
Messino, Midas   
Arminius, Findus,  75,6 – 75,9 Lukullus, 
Peppino, Tobias  

Výnimočná energia cesta vytvára pekný – veľký objem cesta 
pre moderné pekárenské technológie

Papageno, Tobias
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Morenie osiva - najvyššia kvalita
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

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

Odporúčaný výsevok: 360 - 360 zŕn/m2

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

CARMINA
Skorá a silná v úrodách

CARMINA je už viac rokov najúrodnejšia viacradová odroda 
ozimného jačmeňa .Vhodná je obzvlášť do suchších oblastí.

• presadila sa stabilitou úrod
• je najskoršia v sortimente  
• kombinácia najskoršej zrelosti a najvyššej úrodnosti 
• patrí k najzdravším odrodám
• odolná múčnatke, hrdziam a škvrnitosti
• výborné  krmivo vďaka vysokej stráviteľnosti
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Odporúčaný výsevok: 280 - 320 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 5. októbra

Odporúčaný výsevok: 280 - 310 zŕn/m2

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



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



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 nadprie-
merný, obsah extraktu je excelentný, doplnený dobrou cytolýzou. 
Vysoký úrodový potenciál (+7% nad priemer) dopĺňa dobrý zdra-
votný 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
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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 hybrid 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

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

Odporúčaný výsevok: 300 - 320 zŕn/m2

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

TRIBONUS
Dobré až trikrát

Ozimná odroda triticale TRIBONUS preukázala v odrodových 
skúškach AGES výnimočnú kombináciu troch vlastností: 
najvyšších úrod, odolnosti proti vyzimovaniu a veľmi dobrou 
odolnosťou proti poliehaniu. Táto stredne skorá a vzrastom 
krátka odroda oplýva dobrým zdravotným stavom a vysoká 
úroda zrna dosahuje aj vysokú hektolitrovú váhu. Pri 
intenzívnom pestovaní dosahuje vysokú efektívnosť 
zhodnocovania N-hnojenia (obsah proteínov v zrne).

• poskytuje enormnú úrodu zrna
• výnimočná odolnosť proti vyzimovaniu
• nízka a odolná proti poliehaniu
• dobrý zdravotný stav
• vhodné pre intenzívnu produkciu

Odporúčaný výsevok: 260 - 420 zŕn/m2

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

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

NEW
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PŠENICA ŠPALDOVA

EBNER´S ROTKORN
Zrno bohaté na bielkoviny

Špaldova pšenica EBNEŔ S 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. 
EBNEŔ S 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.

PŠENICA JARNÁ - PRESIEVKOVÁ

LISKAMM
Kammarát s miernou zimou

Bezosinatá pšenica s pekárenskou kvalitou A-E. Vysokoúrodná, 
stredne skorá odroda. Špičkový úrodový potenciál sa zakladá na 
kombinácii  vynikajúceho zdravotného stavu, odolnosti proti 
prerastaniu zrna v klase, vysokej HL váhe a najvyššiemu obsahu 
proteínov v tejto skupine odrôd. Cenená je aj pre svoje viaceré 
špičkové mlynárensko-pekárenské parametre. Patrí medzi tzv. 
presievkové odrody, ktoré počas miernej zimy nevymŕzajú.

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

• veľmi vysoký úrodový potenciál 
• špičkový obsah proteínov
• odolná proti poliehaniu
• veľmi zdravá odroda odolná predovšetkým hrdzi plevovej
• dosahuje vysokú HL váhu

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

NEW

Odporúčaný výsevok: 420 - 500 zŕn/m2

Doporučený termín sejby: do 5. septembra

 osivá / Jeseň 2018 / Pšenica špaldova, pšenica jarná - presievková, 



PREHĽAD SORTIMENTU

AURELIUS 4 4 4 3 2 4 4 43-50 3 3 8 O

ANGELUS 3 6 6 4 5 4 5 44-54 4 4 7 O

FABIUS 5 7 2 2 5 4 6 42-47 5 3 6 B

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

PANNONIKUS 4 3 4 3 3 4 1 46-58 4 5 7 O

LUKULLUS 5 4 5 5 3 3 3 42-52 3 5 8 O

URBANUS 2 4 4 4 4 2 2 44-56 4 2 6 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 2 48-60  3  O

DIADUR 5 4 4 5  8 1 45-55  2  O

ELSADUR 6 2 3 5 7 8 4 44-52  5  O

LUPIDUR 5 4 4 6 7 8 5 42-48  4  O 

Pšenica tvrdá - ozimná

EBNER´S ROTKORN 2 6 9 7 5 7 2 120-145 4 5 4 B

Pšenica špaldova

SU FORSETTI - H 5 6 3 3 5  6 28-46 4 2 3 O

DUKATO 5 5 5 3 6 5 5 30-40 4 5 5 O

Raž siata - ozimná

CLAUDIUS 2 6 6 6 8 4 4 42-54 5 1  O

TRIBONUS  5 4 3 5 3 6 45-58 3 2  O

Triticale ozimné

MARISSA 3 6 7 3  5 7 42-55 7 2  O

CARMINA 6 3 5 6   6 45-58 8 2  O

SY LEOO 6 5 5 5 5 3 7 42-52 5 3  O

Ozimný jačmeň 6 - radový

MONROE 7 6 4 6  5 5 55-60 5 5  O

HANNELORE 6 6 3 2  6 2 53-63 4 7  O

Ozimný jačmeň 2 - radový
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Vysvetlivky

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

Odporúčaný výsevok: 50-60 semien/m2

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

osivá / Jeseň 2018 / Repka ozimná 

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

ARAZZO  H
Úrodný, zdravý a úspešný

V roku 2016 sa zaradil medzi päť najúrodnejších hybridov v 
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

Odporúčaný výsevok: 50 - 60 semien/m2

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

osivá / Jeseň 2018 / Repka ozimná 

Odporúčaný výsevok: 45 - 60 semien/m2

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

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

Odporúčaný výsevok: 70 - 80 semien/m2

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

NEW

REPKA OZIMNÁ

ANGELICO  H
Anjel strážny nad zdravím a ekonomikou

Najvyšší úrodový potenciál tejto novej generácie hybridov 
zaručuje bezkonkurenčná kombinácia odolnosti proti vírusovej 
žltačke kvaky (TuYV), genetická rezistencia proti vypadavosti 
semien zo šešúľ a odolnosť proti Phome (gén Rlm 7). ANGELICO 
poskytuje možnosť neskorej sejby vďaka veľmi dobrému a 
rýchlemu vývoju na jeseň. Hybrid je adaptabilný aj na suchý 
priebeh počasia. Kvitne skoro až stredne skoro. Zrelosť dosahuje 
stredne skoro. Je plastický, veľmi tolerantný stresu a chorobám, 
stredne odolný proti verticíliu. Dosahuje spoľahlivé úrody aj 
horších pestovateľských podmienkach. Dynamický rast, vyšší 
vzrast a rýchly vývoj do zimy vyžadujú optimálnu morforegulá-
ciu. Odolnosť proti vyzimovaniu je stredná. Vykazuje  dobrú 
odolnosť proti poliehaniu. Týmito inovatívnymi genetickými 
vlastnosťami je ANGELICO zárukou bezpečných úrod.

• veľmi vysoké úrody aj v menej vhodných oblastiach 
• tolerantný proti chorobám, zvlášť proti napadnutiu Phomou 
• spoľahlivé úrody vďaka rezistencii TuYV
• nízke zberové straty, je odolný proti vypadávaniu semien
• tolerantný proti stresu zo sucha, je plastický 
• v suchej oblasti prekračuje úrodu semien aj oleja, v porovnaní 

so všetkými hybridmy

REPKA OZIMNÁ

PRESIDENT  H
Vládne vysokou úrodou aj kvalitou

Vysoko úrodný, stredne vysoký, stredne skorý hybrid. Vykazuje 
pomalší počiatočný vývoj, ale veľmi dobre prezimuje, čím sa 
presadzuje aj v severnejších zemepisných šírkach (Pobaltie). Po 
zime rýchle regeneruje. Kvitne a dozrieva stredne skoro. Vysoká 
úroda a vyšší vzrast vyžadujú primeranú morforeguláciu. 
Zdravotný stav je dobrý a úroda vykazuje vynikajúce 
kvalitatívne parametre. PRESIDENT je čiastočne rezistentný 
proti niektorým rasám nádorovitosti kapustovín. Ďalej sa cení aj 
ako veľmi plastický hybrid vhodný do väčšiny pestovateľských 
lokalít. Olejnatosť je veľmi vysoká aj v suchších regiónoch a 
obsah glukozinolátov je nízky.

• vysoko úrodný a stredne skorý hybrid
• pomalší počiatočný vývoj, ale veľmi dobre prezimuje 
• čiastočne rezistentný proti nádorovitosti kapustovín
• veľmi plastický, vhodný do väčšina pestovateľských lokalít

Odporúčaný výsevok: 45 - 60 semien/m2

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

Odporúčaný výsevok: 45 - 60 semien/m2

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

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

Repka ozimná - prehľad vlastností

SIDNEY - L 4 3 4 6 7 6 5 3 3 2 2 4 2 4

ARAZZO - H 3 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 3 3 4

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

GRAF - H 1 4 1 4 4 7 6 4 5 2 3 3 3 5

PRESIDENT - H 4 3 3 6 5 6 4 3 4 3 2 2 3 4

PANTHEON - H 2 3 2 5 4 6 4 3 3 2 1 3 3 4

ANGELICO - H 3 3 3 6 6 7 3 4 3 1 2 4 5 5
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TURNIP YELLOWS VIRUS (TUYV)  -  VÍRUS 
ŽLTAČKY OKRÚHLICE.
Na jeseň v roku 2015 bol spozorovaný masívny výskyt vošiek, 
ktoré sú známym vektorom prenosu vírusových chorôb na 
porastoch ozimnej repky. Monitoring 300 lokalít ukázal v 
Nemecku v roku 2016 60-80 %-tný výskyt ochorenia na 
pestovateľských plochách. Potvrdilo sa, že je to Turnip yellows 
virus (TuYV)  -  vírus žltačky okrúhlice.

Aj tento vírus patrí do rodiny vírusov škodiacich na jačmeni 
(BYDV  -  vírus žltej zakrpatenosti jačmeňa) a zemiakoch (PLRV) 
tzv. luteo vírusov. Prenášačom je aj voška broskyňová. Listová 
analýza na nedostatok živín (P) takmer okamžite rozlíši infekciu. 
Častejšie teplé počasie na jeseň, mierna zima, blízkosť vikovitých 
plodín, medziplodín v greeningu a burín poskytujú dokonalé 
premnoženie prenášačov.

Opatrenie proti prenosu ochorenia u ozimnej repky v jarnom 
období neexistujú, nakoľko infekcia začala na jeseň.
Stres zo sucha, zamokrenia, neskoré jarné mrazy a chladné 
počasie môžu napomôcť objaveniu sa popísaných príznakov 
virózy (farebné zmeny listov, zaostávanie v raste, menšia listová 
plocha, nedostatočné primárne vetvenie, menej semien v šešuli, 
nižšia olejnatosť, vyšší obsah glukozinolátov), čo vyústi do 
zníženia úrod.

Preto doporučujeme do budúcej jesennej sezóny urobiť náležité 
opatrenia akými sú zaorávka pozberových zvyškov, likvidácia 
vzídeného výmrvu repky a burín,  zabrániť tzv. zelenému 
mostu- nezaraďovať do osevného postupu susediace plodiny ako 
horčica, reďkev, facélia, strukoviny na zrno,   kde sa množia 
prenášače - vošky.  Insekticídna ochrana na jeseň je neefektívna 
z dôvodu vznikajúcej rezistencie u vošiek. 
Našťastie, je tu aj iná možnosť, pestovať hybrid repky rezistentný 
voči TuYV.

SAATBAU uvádza na trh takýto hybrid – ANGELICO.

osivá / Jeseň 2018 / Príznaky poškodenia repky
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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

HORČICA BIELA

SERVAL
Bojovník proti háďatkám

Odroda horčice SERVAL odstraňuje zamorenie pôdy háďatkami.
Táto odroda je špeciálne vyšľachtená a vyniká veľmi rozvetve-
ným a hlbokozakoreňujúcim koreňovým systémom. Najvýznam-
nejší účinok sa dosahuje zaradením do osevných postupov s 
častým opakovaním cukrovej repy, ako prerušovač - medziplodi-
na. Prispieva tak k udržaniu vysokých úrod. Menej vhodná je do 
strniskových miešaniek, kde sa intenzívne pestujú olejniny.

• dobre znáša aj neskoré sejby
• koreňový systém je hlboko koreniaci a dobre vetví
• dosahuje vysoký účinok v boji proti háďatkám (nematódam)

Odporúčaný výsevok: 20 kg/ha
Doporučený termín sejby: od augusta - do septembra

 osivá / Jeseň 2018 / Horčica
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LETNÉ STRNISKOVÉ MIEŠANKY

potláčajú buriny a patogény, znášajú sucho, 
meliorujú, dodávajú živiny, šetria náklady

WASSERGÜTE RAU

WASSERGÜTE FEIN

WASSERGÜTE FRÜH

Odporúčaný výsevok: 15kg/ha

Doporučený termín sejby: od zač. júla do 25. augusta

Odporúčaný výsevok: 20 - 30kg/ha

Doporučený termín sejby: od 20. júla do 25. augusta

Odporúčaný výsevok: 12kg/ha

Doporučený termín sejby: od zač. júla – do 5. augusta

• univerzálna zmes, rovnako vhodná pre skorý letný výsev v 
suchých, tak aj vo vlhkejších oblastiach

• prerušovač v osevnom postupe, púta vzdušný dusík, potláča 
buriny, zlepšuje štruktúru a biolológiu pôdy, sprístupňuje 
živiny, bráni erózii, Reďkev olejná odpudzuje háďatká

• nutná je jemná príprava osivového lôžka, pri ktorej 
predchádzame tvorbe pôdneho prísušku 

• 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

• má rýchly počiatočný vývoj, čím rýchle pokryje pôdu a 
potláča buriny

• reďkev olejná odpudzuje háďatká

• vhodná pre všetky osevné postupy
• neobsahuje žiadnu plodinu z čeľade kapustovitých
• facélia a mungo dokonale prerušujú osevný postup pre 

kukuricu, cukrovú repu, sóju a olejniny, rastliny v tejto zmesi 
„nedrevnatejú“

• miešanka znáša stres zo sucha, je ľahko zapraviteľná do pôdy
• kladieme dôraz na jemne a plytko spracované osivové lôžko!

Všetky plodiny v zmesiach spoľahlivo vymŕzajú!

Zloženie zmesi: • Ďatelina jednoročná

• Reďkev olejná

• Facélia vratičolistá

• Ďatelina alexandrijská

Zloženie zmesi: • Ďatelina jednoročná

• Mungo

• Facélia vratičolistá

• Ďatelina alexandrijská

Zloženie zmesi: • Reďkev olejná

• Horčica biela

• Pohánka obyčajná

• Facélia vratičolistá
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FACÉLIA VRATIČOLISTÁ

MIRA
Včely ju milujú

• 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

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

MUNGO

MUNGO
Ozajstné prekvapenie

MUNGO je špeciálny druh medziplodiny vyšľachtený v 
SAATBAU. Patrí do čeľade astrovité a s výnimkou slnečnice nie 
je botanicky príbuzné so žiadnou poľnou plodinou. Vďaka tomu 
dokonale prerušuje osevný postup. MUNGO obľubuje teplé 
lokality, v lete sa rýchlo vyvíja a tým rýchle potláča buriny. 
Dobre znáša suché stanovištia a dobre sa kombinuje do zmesí 
medziplodín.

• neutrálny rastlinný druh v osevnom postupe
• ideálna plodina pre spôsob sejby do mulču
• veľmi ľahko vymŕza
• dobre znáša stres zo sucha

Odporúčaný výsevok: 8 - 10 kg/ha
Doporučený termín sejby: od začiatku augusta
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ÖPULPLUS

Zloženie zmesi:

• Pohánka obyčajná

• Facélia vratičolistá

• Ďatelina alexandrijská

• Reďkev siata olejná

• Horčica biela

• MUNGO

Odporúčaný výsevok: 20kg /ha

Doporučený termín sejby: od zač. júla – do 20. augusta

BONI

potláčajú buriny a patogény, znášajú sucho, 
meliorujú, dodávajú živiny, šetria náklady

Všetky plodiny v zmesiach spoľahlivo vymŕzajú!

Zloženie zmesi:

• Hrachor siaty • Vika siata jarná • Reďkev olejná

Odporúčaný výsevok: 50 - 75 kg/ha 

Doporučený termín sejby: od začiatku júla do 10. augusta

ÖPULFIT

Zloženie zmesi:

• Reďkev siata olejná• Horčica biela• Pohánka obyčajná

Odporúčaný výsevok: 20-40 kg/ha

Doporučený termín sejby: od 15. augusta – do 15. septembra

• hrachor enormne púta dusík, za 12 týždňov až 150 kg č.ž. N / z 
toho 60% je hneď využiteľných

• neurotoxíny obsiahnuté v rastline odpudzujú listové vošky
• vika pokryvnosťou potláča buriny a púta vzdušný dusík
• reďkev kolovitým koreňom melioruje pôdu
• nedrevnatie, vyvážene tvorí byľ a koreň

• zmes tvoria hmyzomilné plodiny určené pre GREENING
• po sejbe má rýchly rast, s dobrou pokryvnosťou pôdy
• potláča rast burín
• je vhodná pre všetky výrobné oblasti a sejba je možná aj 

priamo do strniska

• vhodná pre neskoršie výsevy aj bez kvalitnej prípravy 
osivového lôžka

• na ľahkých pôdach sejeme bezorebne priamo do strniska, 
preto je nutné navýšiť výsevok na 40 kg t.j. 2 balenia

• pohánka, horčica a reďkev majú dostatočne rýchly 
počiatočný vývoj, ktorý veľmi dobre potláča buriny

• zložením je nevhodná pre repkové osevné postupy - pre 
čelaď kapustovité

MEDZIPLODINY
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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 2018 / Medziplodiny a greening
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ĎATELINOTRÁVNE ZMESI NA ORNEJ PÔDE - FUTTERPROFI

FUTTERPROFI EK
Zmes jednoročných ďatelinovín a tráv, vhodná aj ako 
medziplodina. Výsevok: 25 - 30 kg/ha.

FUTTERPROFI IM
Jedno až dvojročná zmes pre mierne a stredné polohy. Obsahuje 
17% ďatelinovín. Výsevok: 25 kg/ha.

FUTTERPROFI IR
Intenzívna 2-3 ročná zmes pre drsnejšie oblasti. Obsahuje 16% 
ďatelinovín. Výsevok: 25 kg/ha.

FUTTERPROFI LR
Viacročná zmes ďateliny lúčnej, lucerny a tráv. Vhodná pre 
mierne a suché polohy. Obsahuje 60% ďatelinovín. 
Výsevok: 30 kg/ha.

FUTTERPROFI KR
Ďatelino-trávna zmes viacročná pre drsné polohy nad 700 m. n/
morom. Obsahuje zimuvzdorné trávy a ďateľinoviny - 38%. 
Výsevok: 25 kg/ha.

FUTTERPROFI KM
Dvoj až trojročná ďatelino-trávna zmes pre mierne a stredné 
polohy. Obsahuje 33% ďatelinovín. Výsevok: 25 kg/ha.

FUTTERPROFI WM
Viacročná zmes pre mierne a stredné polohy. Obsahuje 26% 
ďatelinovín a vyšší podiel trvácich druhov tráv. Výsevok: 30 kg/ha.

OSIVÁ ĎATELINOVÍN

ĎATELINA PLAZIVÁ
ĎATELINA ALEXANDRIJSKÁ
A INÉ

OSIVÁ TRÁV – SÓLO

MÄTONOH JEDNOROČNÝ
MÄTONOH TALIANSKY
MÄTONOH TRVÁCI
A INÉ

ZMESI PRE LÚKY A PASIENKY - GRÜNLANDPROFI

GRÜNLANDPROFI NA

Dobre zakoreňujúca zmes pre podsev lúk a pasienkov v 

stredných polohách, kde vytvára súvislú mačinu. Výsevok: 15 

- 25 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI NI

Vhodná zmes pre podsev intenzívnych TTP, do všetkých polôh. 

Výsevok: 10 - 25 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI NI - OPTI COVER

Po úprave inkrustáciou - Opti Cover, je vhodná aj pre podsev 

výpadkami poškodených TTP. Výsevok: lokálne, podľa potreby.

GRÜNLANDPROFI B

Vhodná pre trvalé lúky do 800 m n.m. Poskytuje 3-4 kosby 

ročne. Výsevok: 30 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI G

Pre trvalé pasienky s plánovaným kosením, vhodná pre mierne 

a stredné polohy do 800 m n.m. Výsevok: 25 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI OG

Vhodná pre TTP s výskytom nežiadúcich tráv, trvalé lúky po 

obnove prísevom poskytujú 3 - 4 kosby. Výsevok: 25 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI BE

Vytvára hrubú mačinu a bráni erózii. Znáša aj suché 

stanovište. Vhodný do extenzívnych polôh na úbočia. Výsevok: 

30 -60 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI KB

Vhodný do suchých a drsných polôh. Zmes obsahuje 30% 

Reznačky laločnatej. Výsevok: 20 -25 kg/ha.

GRÜNLANDPROFI TOPP

Cenovo výhodná zmes pre pestovanie bez ďatelinovín. Je vhodná 

pre intenzívne pestovanie na nové plochy aj pre podsevy. Znáša 

aj suchšie oblasti. Výsevok: 30 kg/ha.

osivá / Jeseň 2018 / Ďatelinotrávne zmesi na ornej pôde, zmesi pre lúky a pasienky, osivá ďatelinovín, osivá tráv
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SAATBAU Slovensko, s.r.o.
Priemyselná 9/A, 917 01 Trnava, tel.: 033 534 56 42, e-mail: slovensko@saatbau.com, www.saatbau.com/sk

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. Viliam Kurinec
generálny riaditeľ

tel.: 0905 561 904

viliam.kurinec@saatbau.com

Bc. Katarína Slopovská
office manažér

tel.: 033 534 56 42

katarina.slopovska@saatbau.com

Katarína Gajarská
logistika

tel.: 0903 650 346

katarina.gajarska@saatbau.com

Bc. Andrea Birsan
logistika

tel.: 0948 625 337

andrea.birsan@saatbau.com

Ing. Tomáš Lenče
výrobný riaditeľ

tel.: 0905 555 110

tomas.lence@saatbau.com

Ing. Miloš Lesay
produktový manažér

tel.: 0948 094 156

milos.lesay@saatbau.com
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Ing. Jozef Pšak

tel.: 0911 727 914

jozef.psak@saatbau.com

Ing. Štefan Marcinek

tel.: 0949 409 885

stefan.marcinek@saatbau.com

Ing. Štefan Korekáč

tel.: 0915 947 579

stefan.korekac@saatbau.com

Ing. Tibor Berta

tel.: 0902 316 939

tibor.berta@saatbau.com

Ing. Ján Grnáč

tel.: 0903 727 631

jan.grnac@saatbau.com

Ing. Pavol Šottník

tel.: 0907 274 555

pavol.sottnik@saatbau.com

Vo Vašom regióne Vám ochotne poradia naši obchodní zástupcovia:

Ing. Tibor Mikle

tel.: 0903 858 003

tibor.mikle@saatbau.com

Ing. Margita Foltánová 
odborný konzultant

tel.: 0903 727 931

margita.foltanova@saatbau.com



aktuálne
NAŠE INOVÁCIE SÚ VÁŠ PROFIT. DÍVAME SA DO BUDÚCNOSTI A 
PRIPRAVUJEME NOVÉ ODOLNÉ ODRODY PRE MENIACU SA 
KLÍMU, BIODIVERZITU A ZNIŽUJÚCU EKOLOGICKÚ ZÁŤAŽ, RUKA 
V RUKE S CIEĽOM ZISKU PRE KAŽDÉHO.

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/

Sezónu treba zachytiť o rok dopredu! 
Chybné kroky pri vytváraní 
prostredia pre opeľovačov spôsobili 
omeškanie čerpania podpôr na 
plochy vyčlenené pre opeľovačov. 
Jediný spôsob ako dosiahnuť tento 
cieľ je naplánovať osevný postup už 
teraz.
Prečo? 
Musíme pre vás do konca leta 
zabezpečiť osivo zriedkavých bylín a 
plodín, ktoré vyhovujú vyhláške.
V zime a na jar je neskoro!
Ak ostáva v platnosti dátum sejby do 
konca apríla (v Rakúsku do 15.mája), 
opäť ostanú tieto plochy neosiate.
Priatelia, preto Vás prosíme v mene 
včielok, čmeliakov, iného drobného 
hmyzu, drobnej pernatej a srstnatej 
zveri, objednajte túto zmes už teraz!

Vašou poistkou je AURELIUS, 
naša nová odroda ozimnej pšenice 

Z agronomického pohľadu je 
AURELIUS doslova chuťovka. 
Poskytuje veľké zrno s vysokou 
HL váhou a dosahuje vysoké 
pádové číslo. Nesklame aj 
odolnosťou proti poliehaniu, v 
mokrom ročníku zrno neprerastá a 
odolnosť proti typickým chorobám 
v Panónskej kotline (múčnatka, 
hrdze) je obzvlášť dobrá. Táto 
stredne skorá až skorá odroda je 
odolná stresu, podrží si svoje 
parametre hlavne v suchých 
pestovateľských podmienkach. 
Vďaka dobrej znášanlivosti 
neskorej sejby rozširuje okno 
termínu sejby od konca septembra 
do 30. novembra.

Urobte správny krok už teraz a 
objednajte si poistku úrody už 
vopred u SAATBAU!

POISTITE SA S NAMI UŽ TERAZ! ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A 
MULTIFUNKČNÉ PÁSY

V slovníku pekára je alveograf a 
energia cesta vyznačená zlatými 
písmenami. Spektrum 
šľachtiteľských cieľov sa rozšírilo o 
potrebu ponúknuť odrody, ktoré 
garantujú vôňu a chuť. Výskum 
potvrdil, že odroda prispieva k tomu 
v pomere 40% podielom. Ak 
prirátame aktuálne požiadavku na 
výrobu hlbokochladených alebo  
hlbokozmrazených pekárenských 
polotovarov, tak pekári hľadajú 
múku, ktorá zabezpečí pravidelný 
tvar pečiva, rovnomernú štruktúru 
na reze, chrumkavú kôrku, 
nevysušenie a nestvrdnutie po 
vychladnutí.

Odrody, ktorá ponúkne vysokú 
energiu cesta a väznosť vody vďaka 
svojmu výnimočnému zloženiu 
lepku to má dvakrát vyhraté! Aj u 
pekára a naviac aj vďaka svojim 
agronomickým vlastnostiam aj u 
pestovateľa.

Sú to elitné pšenice od SAATBAU, 
najmä AURELIUS, ALBERTUS, 
LUKULLUS

ODRODA PŠENICE VÝRAZNE 
OVPLYVŇUJE KVALITU PEČIVA


