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Rok 2021 a rovnako aj rok 2020 si určite 
budeme všetci pamätať ako výnimočný z 
viacerých dôvodov. Jedným z nich je 
ukončenie môjho pôsobenia vo firme 
SAATBAU Slovensko s. r. o po 19 rokoch. 
Do firmy som nastúpila 1. novembra v  
roku 2001. V tom čase to bola malá 
spoločnosť so 4 zamestnancami, zamera-
ná iba na predaj osiva repky ozimnej a 
kukurice.
Ako pribúdali roky pôsobenia v SAAT-
BAU z malej osivárskej spoločnosti sa 
stala spoločnosť, ktorá v tomto roku 
oslávi 25 rokov pôsobenia na Sloven-
skom trhu. 
Z roka na rok narastal predaj ďalších 
plodín. Dnes už naša firma predáva 

Vážení priatelia,
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NEW

Ing. Margita Foltánová 

kompletné portfólio ozimín, jarín, 
miešanky, trávy... V podstate takmer 
všetko okrem cukrovej repy a zemiakov.  
V portfóliu máme špičkové odrody 
pšenice a sóje, ktoré v podstatnej miere 
dopestujeme a spracujeme na Slovensku 
u našich zmluvných partnerov a v 
našich spracovateľských závodoch a je 
nás takmer 30.
V Topoľčanoch spracovávame osivá od 
roku 2013. Nakoľko pôsobenie firmy 
SAATBAU je na území celého Slovenska  
a prepravné vzdialenosti sú veľké, v 
minulom roku sa otvoril ďalší závod na 
spracovanie osiva na východnom 
Slovensku v Sečovciach.
Osobne mám veľkú radosť, že k úspešné-
mu rastu firmy som svojou malou 
čiastkou prispela aj ja, samozrejme v 
spolupráci s poľnohospodárskymi 
podnikmi.
Za svoje pôsobenie vo firme som získala 
veľa nových poznatkov a hlavne veľmi 
veľa nových priateľov.
S hrdosťou môžem povedať, že dnes je 
SAATBAU neoddeliteľnou a nezanedbateľ-
nou súčasťou slovenského osivárskeho  
trhu, ktorá pestovateľom ponúka takmer 
celý sortiment pestovaných plodín.
Želám Vám všetkým v týchto ťažkých 
časoch hlavne veľa zdravia a veľa 
pestovateľských úspechov s osivami od 
firmy SAATBAU :-)
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• veľmi skorý hybrid kukurice, vhodný predovšetkým na siláž
• dobre odoláva teplotným stresom, vzchádzanie a počiatočný 

vývoj je rýchly
• má veľmi dobrý zdravotný stav, šúľky sú kompaktné, plne opelené
• je to osvedčený hybrid vyššieho vzrastu, s dobrým stay 

green efektom
• vyznačuje sa vhodnou kombináciou vysokej úrody silážnej 

hmoty a jej vysokou stráviteľnosťou
• je vhodný aj do chladnejších oblastí pestovania kukurice

KUKURICA SIATA | FAO 210

EDUARDO
Prvá úroda do sila aj do žľabu

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 95 000 - 100 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 90 000 - 95 000 rastlín/ha

KUKURICA SIATA | FAO 200

MARCAMO
Aj oneskorená sejba rodí špičkovo

• veľmi skorý dvojlíniový hybrid - medzityp
• veľmi rýchly počiatočný vývoj a špičková tolerancia proti chladu  

poskytuje využitie nielen do okrajových oblastí, ale aj pre neskoré 
termíny sejby po ozimnej raži zberanej pre GPS 

• skoro uzatvorené porasty rýchle vytvárajú optimálnu mikroklímu
• steblo je pevné a nelámavé
• aj napriek rýchlemu dozrievaniu, siláž má vysoký obsah ľahko 

stráviteľnej sušiny
• kvalitu siláže vytvára kombinácia enormne vysokej úrody zrna a 

ľahko stráviteľného škrobu
• v stresových podmienkach po zbere ozimnej raže doporučujeme  

navýšiť hustotu sejby 
• s ohľadom na nízke FAO je nutné dodržať termín zberu 
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %

EDUARDO

Relatívna úroda a vlhkosť hybrid FAO 200 - 250, 5 lokalít SVK, 2018
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Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 95 000 - 100 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 90 000 - 95 000 rastlín/ha

KUKURICA SIATA | FAO 230

AMELLO
XXL v úrodnosti sušiny

• veľmi skorý dvojlíniový hybrid, ktorý vyniká v sortimente na 
siláž aj na zrno

• vytvára bezkonkurenčne najvyššie rastliny 
• vyniká veľmi rýchlym počiatočným vývojom
• vynikajúco toleruje chlad
• porasty sú veľmi dobre odolné proti poliehaniu
• tento atraktívny hybrid vyniká najvyššou úrodou sušiny 
• excelentné agronomické parametre pri normálnej až vysokej hustote 

sejby dotvára 14 radov zrna v šúľku, s počtom zŕn v rade 36-40 

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 

85 000 - 90 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 

80 000 - 85 000 rastlín/ha

KUKURICA SIATA | FAO 250

SATIVO
Rýchlejší - vyšší – úrodnejší

• veľmi skorý, univerzálny hybrid kukurice
• má veľmi dobrý počiatočný vývoj aj v chladnejších oblastiach
• má veľmi dobrý zdravotný stav
• je veľmi vysoký, habitus rastliny dosahuje výšku až 3,2 m, 

šúľok je vyššie postavený
• úrodnosťou sušiny prekonáva všetky konkurenčné hybridy
• dosiahuje výborné výsledky aj v stresových podmienkach
• stabilitu obsahu energie garantuje vysoký obsah škrobu v zrne, 

používa sa aj na produkciu CCM

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 260

DANUBIO
Stále viac a viac energie

• univerzálny, skorý, trojlíniový hybrid kukurice, vhodný pre 
všestranné použitie na siláž a zrno

• má rýchly počiatočný rast a vysokú odolnosť proti chladu, čo 
umožňuje skoršie termíny sejby aj v severnejších okresoch

• rastliny sú vysoké, mohutné s minimálnym výskytom 
helmintosporiózy a dobrou toleranciou k fuzáriám

• zaručuje najvyššie úrody siláže, vysoký obsah celkovej energie
• jemné pletivá garantujú ľahkú stráviteľnosť a silážovateľnosť
• v produkcii zrna sa vyznačuje priaznivou kombináciou vysokého 

výnosu a prijateľnej zberovej vlhkosti
• veľmi dobrý stay green zabezpečuje dlhé obdobie na silážovanie
• energetický potenciál siláže sa vyrovnáva hybridom s vyšším FAO
• vyznačuje sa toleranciou proti suchu
• predajnosť v roku 2019 v celej EÚ dosiahla rekordných 96 000 vj

Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha

• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %

DANUBIO

Relatívna úroda a vlhkosť v %, skupina FAO 200 - 300, 5 lokalít SVK, 2017
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KUKURICA SIATA | FAO 300 

COSMINO
Silážovať viac a kvalitnejšie

• vylepšený skorý trojlíniový hybrid na vysokú produkcie siláže 
najvyššej kvality

• má rýchly počiatočný vývoj 
• vysoké porasty až 3,2m s vysoko nasadeným klasom garantujú 

najvyššie úrody zelenej hmoty a sušiny
• koncentrácia využiteľnej energie a dobrý zdravotný stav rastliny 

zvýrazňujú kvalitu siláže, obzvlášť v prepočte na produkciu 
mlieka na hektár

• vynikajúci stay green poskytuje dlhé obdobie na silážovanie, čo 
privítajú aj pestovatelia s väčšími plochami pre veľké chovy a GPS

Odporúčaný výsevok:

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

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

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 300, 15 lokalít SVK, 2018
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FERARIXX WAXY

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov Waxy kukurice, SVK 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 360

FERARIXX WAXY 
Vhodný do gastronómie

• excelentná kvalita zrna pre produkciu škrobu a krmív
• dobrý zdravotný stav klasu s počtom 14 - 16 radov
• vysoký obsah proteínov
• vysoká odolnosť proti poliehaniu
• vysoké úrody zrna a kvalitného škrobu

Odporúčaný výsevok:

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

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

NEW

KUKURICA WAXY
Alternatíva pestovania kukurice na zrno

Kukurica waxy sa navonok nelíši od bežnej kukurice siatej.  
Vďaka menším zrnám a vysokej sklovitosti  poskytuje škrob 
iného zloženia. Pri ich pestovaní platí rovnaká agrotechnika 
avšak väčšinou sa pestovanie riadi zmluvnými podmienkami 
odberateľa (napr. AGRANA). Vždy treba dodržiavať priestorovú 
izoláciu 200m, sejba len GMO FREE osiva schválených hybridov, 
vedenie denníka pestovateľa, predkladanie faktúr o pôvode a 
certifikácii osiva, kontrola hustoty výsevku, čistoty sejačiek a 
kombajnov, transportu, 96% čistoty úrody a iné v zmluve 
uvedené pokyny.

HLAVNÝ ROZDIEL OD BEŽNEJ  KUKURICE 
Zrno waxy hybridov má iné kvalitatívne zloženie škrobu. Pokiaľ 
bežný hybrid obsahuje 25% amylózy a 75% amylopektínu, tak 
waxy hybridy obsahujú 99% amylopektínu a 1% amylózy. Takýto 
obsah z nej robí vysokohodnotný produkt nielen pre 
potravinárstvo, ale aj pre iné produkty.

PRODUKTY Z WAXY KUKURICE
AGRANA Rakúsko vyrába od 90-tych rokov:
• škrob pre prídavky do potravín na zahustenie
• prídavky pre jedlá do mikrovlnových rúr
• emulzie do šalátov, omáčok, džemov, polievok...
• výživy pre dojčatá
• prídavky pre gumárenský, farmaceutický a papierenský priemysel

Z tohto dôvodu každoročne narastá dopyt a tým aj pestovateľské 
plochy waxy hybridov. Celý priebeh produkcie je certifikovaný a 
GMO FREE. Samozrejme pestuje sa aj v BIO režime.

ŠKROB
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KUKURICA SIATA | FAO 330

ARDENNO
Profesionál, ktorý má potenciál

• vysokoúrodný, stredne skorý dvojlíniový hybrid na zrno
• má rýchly počiatočný vývoj, je vhodný do intenzívnejších 

podmienok
• charakterizuje ho výborný zdravotný stav, zdravá listová plocha a 

nelámavé steblo
• vytvára kompaktné nepoliehavé porasty
• rastlina má výborný DRY DOWN efekt, zrno rýchlo odovzdáva 

vodu, čoho výsledkom sú nízke náklady na zber a včasné 
uvoľnenie pestovateľskej plochy pre následnú plodinu

• je lídrom v úrodnosti zrna s najnižšou vlhkosťou

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %

ARDENNO

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 330 - 340
15 lokalít SVK, 2018
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KUKURICA SIATA | FAO 320

CORONADO
Oslní úrodnosťou a vyváženosťou

• najskorší zrnový typ v sortimente
• vysokoúrodný, stredne vysoký dvojlíniový hybrid
• zdravé rastliny vykazujú veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu 
• má stredne rýchly počiatočný vývoj
• skoré sejby a chlad znáša veľmi dobre
• stres zo sucha toleruje veľmi dobre
• celkový vysoký úrodový potenciál je veľmi vyvážený
• pri normálnej hustote sejby tento dent typ vytvára až 18 radov zrna
• oslní vysokou HTZ, počet zŕn v rade dosahuje 30-42

Odporúčaný výsevok:

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

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

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 310 - 330
14 lokalít SVK, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 350

PERACINO
Prepisuje rekordy skorých hybridov

• vysoko úrodný hybrid v stredne skorom zrnovom segmente 
• veľmi dobre toleruje stres
• má stredne rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu 
• zdravé rastliny v každom ročníku upútajú najdlhšie zelenými 

listami v segmente
• vyniká mimoriadne vysokou odolnosť proti fuzáriám stebla
• vďaka excelentnému zdravotnému stavu je vhodný pre opakované 

pestovanie po kukurici
• tvorí pevné a nepoliehavé steblo, cenené aj pri neskorom zbere
• jeho najvyšší úrodový potenciál vytvára 18-20 radov zrna v klase
• rýchle odovzdávanie vody zo zrna predurčuje tento hybrid pre 

najintenzívnejšiu agrotechniku

Odporúčaný výsevok:

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

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

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov 340 - 350
14 lokalít SVK, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 360

FERARIXX 
Zaostrené na plný výkon

• stredne skorý zrnový hybrid
• hybrid má rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu 

a majú nevýrazný stay green
• zdravotný stav rastlín a šúľkov je dobrý, HTZ dosahuje 

priemerné hodnoty 350 – 380 g
• šúľky sa dobre opeľujú, vytvárajú na tenkom klasovom vretene 

dlhé, rovnomerne dozrievajúce zrná, počet radov v šúľku býva 16 
- 18 a počet zŕn v radoch minimálne 32

• v priaznivých pestovateľských podmienkach opakovane 
prekonáva renomované neskoršie zrnové hybridy úrodou aj 
obsahom proteínov

• plasticitou v stresových podmienkach, nelámavým steblom a 
výborným zdravotným stavom šúľkou si udržuje dlhoročný 
záujem u pestovateľov

• vysokými úrodami zrna s nízkou vlhkosťou potvrdil svoje 
prednosti aj v stresovom ročníku 2019

Odporúčaný výsevok:

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

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

Relatívna úroda a vlhkosť v %, hybridov FAO 360 - 380
12 lokalít SVK, 2018
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KUKURICA SIATA | FAO 380

OXXYGEN
Výnosová stálica

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

poloprevisnutými listami
• zdravotný stav pozberaného zrna je výborný
• šúľky sú nasadené stredne vysoko, majú valcovitý tvar a 

štandardne vytvárajú 18 radov zrna
• silne rozvetvený koreňový systém zabezpečuje dostatočný prísun 

vody a živín do rastliny aj v suchých podmienkach
• opeľovanie je dostatočné aj za extrémnych letných horúčav
• zrno je svetložlté, dlhé a má vysokú objemovú hmotnosť
• počas celého obdobia dozrievania uvoľňuje vodu zo zrna veľmi 

intenzívne, čím prevyšuje konkurenčné hybridy

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %

OXXYGEN

Relatívna úroda a vlhkosť v %, hybridov FAO 360 - 380
12 lokalít SVK, 2018
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• stredne skorý hybrid vhodný na zrno a produkciu 
vysokoenergetickej siláže

• počiatočný rast je stredne rýchly a odolnosť proti chladu je priemerná
• dobre olistené rastliny sú vysoké 300 – 330 cm, poskytujú 

vysoké úrody sušiny
• šúľky sú vysoko nasadené vo výške 145 – 150 cm, dobre 

opelené s minimálne 14 - 16 radmi zrna
• zrno pravidelne dosahuje najvyššiu HTZ
• stay green je dobrý, hybrid poskytuje siláže s veľmi vysokou 

stráviteľnosťou a úrodou sušiny
• dlhoročne ponúka optimálny pomer ceny a kvality

KUKURICA SIATA | FAO 360

TORRANO
Prekvapí v úrode zrna aj siláže
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RELATÍVNA ÚRODA SUŠINY V KG/HA, PRIEMER JE 18 875 KG

TORRANO

Relatívna potenciálna produkcia mlieka v kg/ha (FCM)
stredne skoré hybridy, SVK 2017
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Odporúčaný výsevok:

• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha

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

KUKURICA SIATA | FAO 360

ESTEVIO
Dynamika prekonáva sucho

• zrnový hybrid, vyznačujúci sa rýchlym vývinom na jar
•  úrodné klasy diferencuje so 16-18 radmi zŕn
• dosahuje vyššie úrody aj v suchých podmiekach 
• dobre a rýchlo uzatvorené porasty excelentne tolerujú stres
• vyniká pevným a nepoliehavým steblom, odoláva 

prívalovým búrkam
• rastliny vykazujú veľmi dobrú odolnosť proti chorobám stebla
• dobre opelený šúľok tvorí až 36-38 zŕn v rade 
• pre dosiahnutie najvyšších úrod doporučujeme navýšiť 

výsevok o 10%

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %

ESTEVIO

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 360 - 380 
AGES Rakusko, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 370

ARTENYO
Skorou úrodou predstihne neskorých

• od r. 2016 žiari výsledkami úrod a patrí k najrýchlejšie 
dozrievajúcim hybridom v segmente

• v praxi výrazne prekonáva úrodami zrna neskoršie hybridy
• rýchle uvoľnené listene na šúľku garantujú DRY DOWN a tým 

zanedbateľné náklady na sušenie
• rýchlym vývinom na jar vytvára vysoké vitálne porasty, s 

ohľadom k skorosti až robustné
• skorosť zberu a rýchle dozrievanie zrna minimalizujú choroby klasu
• dobre opelené klasy ponúkajú 16-18 radov zrna
• na hlbokých a humóznych pôdach tvorí pri strednej HTZ až 36 

zŕn v rade
• dobrým zdravotným stavom eliminuje sklon porastov k poliehaniu
• kombinácia vitálnych vlastností ho predurčuje pre pestovateľov, 

kde sa pestuje intenzívne a efektívne

Odporúčaný výsevok:

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

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

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 360 - 380
14 lokalít SVK, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 390 

ILLUSTRADO
Ilustrácia vynikajúcich vlastností

• ILLUSTRADO je stredne skorý hybrid pre intenzívnu produkciu
• má pozvoľný počiatočný vývoj a dobrú odolnosť proti chladu 
• vyniká výbornou toleranciou proti stresu zo sucha
• porasty sú stredne vysoké, bez sklonu k poliehaniu a lámavosti stebla
• z našich hybridov má najnižšie nasadený klas
• výnimočne dlhý klas tvorí stredne veľké zrno až v 18 radoch
• listene v šúľku sa včas oddeľujú 
• nízke porasty majú dobrý zdravotný stav
• pri vysokej úrode nepoliehajú a steblá sú nelámavé 
• súlad týchto vlastností ho predurčuje aj do veternejších a 

stresových oblastí
• kombinácia nižšieho vzrastu, spontánneho zosychania celej rastliny 

a nízko položeného klasu, radí tento hybrid k špičke v nízkych 
nákladoch na zber a následnú zaorávku pozberových zvyškov

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 390 - 40      0
14 lokalít SVK, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 410

HARMONIUM
Pre rôzne ročníky a lokality 

• stredne neskorý, náš najpredávanejší zrnový hybrid
• má veľmi rýchly počiatočný vývoj aj vďaka mohutnému 

koreňovému systému
• výnimočný zdravotný stav potvrdzuje odolnosťou proti 

fuzariózam šúľka a helmintosporióze
• vytvára veľmi homogénne porasty, ktoré vynikajú nelámavým a 

nepoliehavým steblom až do najneskorších termínov zberu
• zrno dosahuje HTZ 335 gramov, počet radov zrna na šúľku je 

16 a viac
• odovzdávanie vody zo zrna je rýchlejšie ako u skorších hybridov
• na území celej EÚ patrí k najúrodnejším hybridom nielen v 

dobrých, ale aj menej vhodných podmienkach
• vo všetkých  hodnotených prejavoch je adaptabilný a 

harmonický, čím garantuje najvyššie úrody a zisk
• v ponuke iba s insekticídnym morením Force 20 CS

Odporúčaný výsevok:

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

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

KUKURICA SIATA | FAO 420

MILANNO
Vyniká už na pohľad

• stredne neskorý, vysoký hybrid
• má excelentný štart, rast a vývoj je intenzívny, rýchlo zakoreňuje
• dobre využíva jarnú vlahu, aby neskôr dobre zvládal 

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

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

odovzdáva vodu, čo sa potvrdilo aj v mokrých ročníkoch
• zrno je dobre vyvinuté, usporiadané v 16 – 18 radoch
• odolnosť proti helmintosporióze, fuzariózam a sneti 

kukuričnej má vynikajúcu
• medzi stredne neskorými hybridmi sa svojou úrodnosťou 

aktuálne drží na vrchole

Odporúčaný výsevok:

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

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

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 460 - 500
9 lokalít SVK, 2018
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HARMONIUM

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 410 - 420
8 lokalít SVK, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO  400

ES JASMINE 
Excelentná v siláži!

• stredne neskorý hybrid kukurice, vhodný                                       
predovšetkým pre pestovanie na siláž

• má veľmi rýchly počiatočný vývoj a predstihuje hybridy s 
porovnateľným FAO

• šľachtením vylepšený koreňový systém a silne zahustené 
sekundárne korene zabezpečujú účinnejšie prijímanie živín a vody

• vytvára vysoké a husto olistené rastliny, ktoré poskytujú 
vysokokvalitnú úrodu siláže

• nasadenie šúľkov je vysoké, HTZ sa pohybuje na úrovni 380 - 400 
gramov, rezistencia proti najrozšírenejším chorobám šúľkov a zrna 
je v rozmedzí stupňov 7 – 9

• je to plastický hybrid, poskytuje siláž s veľmi vysokým obsahom 
sušiny a ľahkostráviteľným škrobom

• veľmi dobre toleruje stres zo sucha

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha
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Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 380 - 400
12 lokalít SVK, 2018
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ES JASMINE

KUKURICA SIATA | FAO 480

CORASANO
Viac zrna? Určite áno!

• neskorý hybrid, s rýchlym počiatočným vývojom
• aj v chladnejšom ročníku vytvára vysoké porasty
• celá rastlina má výborný zdravotný stav
• má veľmi dobrý stay green efekt a rovnomerne dozrieva
• tvorí stredne vysoké a vyrovnané porasty
• odolnosť proti poliehaniu je veľmi dobrá vďaka pevnému steblu
• dosahuje nadpriemerné úrody
• masívny šúľok má 16-18 radov zrna
• nadpriemerná produkcia metánu dopĺňa výnimočnosť hybridu
• vysoké úrody zrna dosahuje aj v rozdielnych pestovateľských 

podmienkach v celej EÚ

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 55 000 - 60 000 rastlín/ha

80
92 104100 108

RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %

CORASANO

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 460 - 500
9 lokalít SVK, 2018
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KUKURICA SIATA | FAO 550

KEDIRO
Mrakodrap siláže

• neskorý až veľmi neskorý silážny hybrid
• poskytuje extrémne úrody biomasy
• rastliny dorastajú až do výšky 360 cm
• nasadenie šúľkov je vo výške do 180 cm
• lámavosť rastlín a sklon k poliehaniu je pritom veľmi nízky
• šúľok je intenzívne a dlhodobo chránený v listeňoch
• počet radov 16-18 a počet zŕn v rade 36-44
• výborný zdravotný stav s najdlhším STAYGREEN efektom
• v našom sortimente poskytuje bezkonkurenčne najdlhšie 

obdobie na silážovanie
• energetickú hodnotu siláže (obsah škrobu a vlákniny) je možné 

regulovať rozdielnou hustotou sejby 

KUKURICA SIATA | FAO 500 

KING
Kráľovská trieda pre všetkých

• neskorý obľúbený hybrid kukurice využívaný na produkciu 
najkvalitnejšej siláže, následne aj metánu pre BPS

• má stredne rýchly počiatočný vývoj
• veľmi dobrý celkový zdravotný stav zvýrazňuje vysoká 

odolnosť proti fuzariózam stebla
• rastliny dosahujú štandardne výšku 360-380 cm, s pevným 

nelámavým a hrubým steblom
• masívne a vysoko nasadené šúľky poskytujú vysoký podiel 

úrody zrna, vďaka mimoriadne dobrému opeleniu
• úrody siláže, doba silážovateľnosti a potenciál produkcie 

mlieka a metánu prekračujú dlhoročne najvyššie parametre
• stráviteľnosť a úroda sušiny je veľmi vysoká
• mimoriadne vhodný pre najintenzívnejšiu agrotechniku

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 55 000 - 60 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:

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

• horšie podmienky: 55 000 - 60 000 rastlín/ha
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KING

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 490 - 500
9 lokalít SVK, 2019
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KEDIRO

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 500 - 600
8 lokalít SVK, 2019
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KUKURICA SIATA | FAO 440

MULTIPEL
Multitalent v počte radov zŕn

• vyniká vysokým počtom radov zŕn v klase 
• dosahuje najvyšší úrodový potenciál vo svojej skorostnej skupine
• má dobrý počiatočný vývoj a dobrú odolnosť proti chladu
• vitálny a rýchle uzatvorený porast výborne toleruje stresu zo sucha
• porasty sú stredne vysoké, bez sklonu k poliehaniu a lámavosti stebla
• dobre opelené šúľky nasadzujú 30-36 zŕn v rade
• stredne veľké zrno tvorí v 16 až v 22 radoch
• listene v šúľku sa včas oddeľujú a zrno spoľahlivo odovzdáva vodu
• v prípade kombinácie veľmi mokrého ročníka a dlhodobého 

nedostatku vzduchu v pôde dozrieva spontánne zosychaním 
celej rastliny

• neodporúča sa siať do ťažkej a studenej pôdy, kde má sklon k 
fuzáriám stebla

Odporúčaný výsevok:

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

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

NEW
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MULTIPEL

Priemerná úroda v t/ha pri 14 %, FAO 420 - 440
AT, SK, HU 2019
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SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

ALURIS CLP
Rysuje sa nový CLP šampión

• stredne skorý hybrid pre Clearfield Plus technológiu  s 
vysokými úrodami nažiek a oleja

• v pokusoch SPZO 2020 dosiahol 110% na priemer a obsadil 2.miesto
• v celej Strednej Európe potvrdil vysoký úrodový potenciál a do 

intenzívnych podmienok garantuje aj vysoké úrody oleja
• intenzívne rastúci hybrid s veľkou počiatočnou energiou rastu 

a stredne skorou zrelosťou
• zdravotný stav a tolerancia proti bežným hubovým chorobám 

je veľmi dobrá, včítane odolnosti proti rasám peronospóre 
PL9xPL5-6 a obzvlášť sclerotínii

• ALURIS je rezistentný proti záreze typu A-G
• rastliny sú vysoké, výborne odolné poliehaniu
• úbory sú poloprevisnuté

Typ: stredne neskorý

Odporúčaný výsevok: 60 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO -OLEIC

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

KALEDONIA CL HO
Rýchle získala srdcia spracovateľov

• novinka s vyšším obsahom kyseliny olejovej
• stredne skorý hybrid pre Clearfield technológiu IMI HO s 

vysokými úrodami nažiek a oleja
• plasticitu a úrodový potenciál potvrdila vo všetkých 

pestovateľských oblastiach
• výnos oleja dosahuje až 50,6 %
• rastliny sú stredne vysoké 175 až 180 cm s vypuklým 

(konvexným) nadol obráteným úborom
• dosahuje rýchly počiatočný vývoj, kvitnutie a dozrievanie je 

stredne skoré
• stonky sú nelámavé, úbory sú poloprevisnuté, vyrovnané s 

priemerom cca 19 cm
• zdravotný stav je veľmi dobrý, vyniká toleranciou k sclerotínii 

stebla a úborov, na hrdze je tolerantný, celkové hodnotenie 8 
(stupnica: 9 - výborný až 1 - zlý) 

• plastický a nepoliehavý hybrid vhodný do rôznych 
pôdnoklimatických podmienok 

Typ: stredne skorý

Odporúčaný výsevok: 60 – 75 tisíc rastlín/ha 

Využitie: HIGH - OLEIC
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• stredne skoro kvitnúci hybrid pre Clearfield technológiu IMI 
HO s vysokými úrodami oleja

• úrodový potenciál vyniká vďaka špičkovej tolerancii na 
herbicíd t. j. vykazuje nízku fytotoxicitu

• olejnatosť dosahuje 49-50 % 
• počiatočný vývoj je stredne rýchly
• rastliny sú stredne vysoké a skoro dozrievajú
• úbory sú poloprevisnuté, stonky výborne odolné poliehaniu
• výborný zdravotný stav vyniká vďaka špičkovej tolerancii proti 

trom najvýznamnejším chorobám - sclerotínii stebla a úborov, 
hrdze a verticíliu - stupeň č. 8, (stupnica: 9 výborný ....1 zlý) 

• rezistentný proti záraze rase A-G

Typ: stredne skorý

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO – OLEIC

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

ES ELECTRIC CLP HO
Vysokoolejnatý a atraktívny CLP

Produkčný systém pre slnečnicu

Produkčný systém pre slnečnicu
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Typ: skorý až stredne skorý

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO -OLEIC

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

MARBELIA CS CL 
Ponúkam najväčší balíček predností

• hybrid MARBELIA CS zvíťazil na Slovensku v rokoch 2015 
aj 2016, v SPZO pokusoch a aj v ďaľších rozdielnych 
ročníkoch vykázal vysokú plasticitu

• veľmi rýchly počiatočný rast len zvýrazňuje prednosti a veľmi 
vysoký úrodový potenciál

• stredne skorý až skorý hybrid s dobrým zdravotným stavom aj 
v rozdielnych ročníkoch

• rastliny sú stredne vysoké
• začiatok kvitnutia je skorý a zrelosť je stredne skorá
• úbor je poloprevisnutý, vypuklý a stredne veľký
• poskytuje veľmi vysokú úrodu nažiek 
• zdravotný stav je veľmi dobrý, obzvlášť dobrá odolnosť proti 

sclerotínii vykazuje aj vo vlhkom ročníku 
• odolnosť proti ostatným chorobám ako phomopsis, peronospóra, 

verticílium, phoma dosahuje výborné paramatre a stabilitu

• nízky, stredne skorý hybrid s technológiou Clearfield
• má veľmi dobrú odolnosť proti sclerotínii úboru aj stonky
• vykazuje dobrú odolnosť proti phomopsis, phome a novým 

rasám múčnatky
• úbory sú poloprevisnuté, nelámavé, desikácia je potrebná len 

výnimočne
• nažky sú stredne veľké s dobrou objemovou hmotnosťou
• obsah oleja je vysoko nad požadovanú normu a pohybuje sa v 

rozmedzí 46 – 48% v závislosti od ročníka 
• úrodnosť a obsah oleja opakovane dosahuje aj v suchších 

oblastiach
• výška porastu a tvarovanie úborov umožňujú bezproblémové 

ošetrovanie porastu portálovými postrekovačmi
• najplastickejší hybrid na trhu, vhodný pre všetky úrovne 

pestovania bez ohľadu na ročník a lokalitu

Typ: stredne skorý

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO – OLEIC

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

IMERIA CS CL
Každoročná úrodnosť a plasticita

STRANA 20 osivá / Jar 2021 / Slnečnica osivá / Jar 2021 / Slnečnica  STRANA 21

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

CARRERA CLP
Vyhráva preteky o najvyššie úrody

• vysokoúrodný hybrid z radu Clearfield Plus Technologie
• stredne vysoký typ s nakloneným postavením úboru
• rezistentný proti záraze typu A-E a peronospóre
• odolný proti poliehaniu a lámavosti úborov
• vysokospoľahlivý zdravotný stav, odolná hlavne proti sklerotínii 

úborov, čo podmieňuje kvalitu úrody a rovnomerné dozrievanie
• HTS dosahuje 53-63 gramov pri 46-47% olejnatosti
• aj v stresovom ročníku dosiahol nadpriemernú úrodnosť a 

zvýraznil prednosti nízkej fytotoxicity technológie Clearfield Plus

Typ: stredne neskorý

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO -OLEIC

Produkčný systém pre slnečnicu

SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

DURBAN CS
Vždy si nájdem svoje miesto

• skorý a vysokoúrodný konvenčný hybrid
• popri svojej skorosti zaujme aj vysokou úrodnosťou nažiek
• celkový zdravotný stav je dobrý, odolnosť proti sclerotínii úboru a 

stonky má veľmi dobrú a veľmi dobre odoláva Phomopsis 
• v odolnosti proti ostatný chorobám ako peronospóra, verticílium, 

phoma dosahuje dobré paramatre a stabilitu
• začiatok kvitnutia je skorý, dozrieva skoro pri vysokom obsahu oleja
• vytvára nízke a stabilné porasty, úbor je poloprevisnutý, vypuklý 

a stredne veľký
• proti záraze je rezistentný

Typ: skorý

Odporúčaný výsevok: 65 – 70 tisíc rastlín/ha 

Využitie: LINO -OLEIC
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KALEDONIA CS STREDNE SKORÝ LINO - HO IMI 51 65 - 75 000 XXX XXX XXX XXX XXX

ES ELECTRIC STREDNE SKORÝ LINO - HO IMI CLP 50 65 - 70 000 XXX XXX XXX XXX XXX

ALURIS STREDNE SKORÝ LINO  IMI CLP 50 60 - 70 000 XXX XXX XXX XXX XXX

MARBELIA CS STREDNE SKORÝ AŽ SKORÝ LINO IMI  51 60 - 70 000 XXX XXX XXX XXX XXX

CARRERA STREDNE NESKORÝ LINO IMI CLP 47 65 - 70 000 XXX XXX XXX XXX XXX

DURBAN CS SKORÝ LINO NIE 51 60 - 70 000 XXX XXX XXX XX XXX

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

SLNEČNICA

LEGENDA:

KUKURICA

HYBRID

Využiteľnosť hybridu: na zrno siláž bioplyn

Skorostná skupina
Typ

slnečnice
Techológia Olejnatosť 

nažiek v %
Odporúčaný

výsevok

Tolerancia
k extrémnym 
podmienkamrastliny úbor

Odolnosť 
proti sclerotínii

phomopsis phome
Odolnosť proti

MARCAMO 200 MEDZITYP 95 - 100 TISÍC 90 - 95 TISÍC XX XXX XXX XXX XX XXX X

EDUARDO 210 MEDZITYP 95 - 100 TISÍC 90 - 95 TISÍC XX XXX XXX XXX XX XX X

AMELLO 230 MEDZITYP 85 - 90 TISÍC 80 - 85 TISÍC XXX XXX XXX XXXX XXX XXX XX

SATIVO 250 MEDZITYP 85 - 90 TISÍC 80 - 85 TISÍC XXX XXX XXX XXX XX XXX XX

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

COSMINO 300 MEDZITYP 80 - 85 TISÍC 75 - 80 TISÍC XXX XXX XXX XXX XX XXX XX

CORONADO 320 DENT 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XX XX XX XXX XX X

ARDENNO 330 DENT 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XX XX XXX XXX XX XXX

PERACINO 350 DENT 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XXX XXX XX XX XXX XXX

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

ESTEVIO 360 DENT 75 - 80 TISÍC 70 - 75 TISÍC XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

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

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

ARTENYO 370 DENT 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX XXX XX XX XX X XXX

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

ILLUSTRADO 390 DENT 70 - 75 TISÍC 65 - 70 TISÍC XXX X X X XXX XX XXX

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

HARMONIUM 410 DENT 65 -70 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XX XX XXX XXX XX XX

MILANNO 420 DENT 65 - 75 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

MULTIPEL 440 DENT 65 - 70 TISÍC 60 - 65 TISÍC XXX XXX XXX XXX XX XX XX

CORASANO 480 DENT 60 - 65 TISÍC 55 - 60 TISÍC XX XXX XXX XX XX XXX XX

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

KEDIRO 550 DENT 60 - 65 TISÍC 55 - 60 TISÍC X XXX XXX XX XX XXXX XXX

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

PREHĽAD SORTIMENTU

osivá / Jar 2021 / Ochrana genetického potenciálu sóje STRANA 23

MAXIMALIZÁCIA starostlivosti o kvalitu 
osiva sóje fazuľovej vo firme SAATBAU 
Slovensko pre sezónu JAR 2021.
Pre zabezpečenie požiadaviek praxe a zníženie rizika vplyvu teplotných 
a vlhkostných výkyvov počasia (počas a tesne po sejbe), pripravili sme 
novinku – kombináciu inokulácie a moridla Maxim XL 035 FS.
Kombinácia inokulantu a fungicídov garantuje jednotnosť vzchádzania a 
celkovú homogenitu porastov až do zberu. Odmenou je navýšenie úrody 
a minimalizácia zberových strát = väčší zisk. A o to nám spoločne ide!

Morené osivo

Nemorené osivo

Moridlo Maxim® XL 035 FS je kompatibilné s polymérnymi prípravkami na obaľovanie osív 
a tiež s inými WS/FS formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. Maxim® XL 035 FS nie 
je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

Podporuje rýchle a jednotné vzchádzanie a vývoj porastu
Ideálna kombinácia dvoch fungicídnych látok s rozdielnym spôsobom účinku
Bez negatívneho vplyvu na klíčivosť aj po dlhodobom skladovaní ošetreného osiva

Miešateľnosť

Účinná látka

Plodina

Formulácia

Škodlivý činiteľ Dávka l/t osiva

Balenie

Pozn.Ochranná doba

fludioxonil 25 g/l,
metalaxyl-M 10 g/l

sója

FS-moridlo vo forme stabilnej suspenzie

choroby vzchádzajúcich rastlín

200 l

1AT1,0

Maxim® XL 035 FS je dvojzložkové komplexné fungicídne moridlo určené na 
ochranu osiva a vzchádzajúcich rastlín sóje.

Pôsobenie a spektrum účinku 
Maxim® XL 035 FS sa vyznačuje vysokou účinnosťou proti celému spektru hubových 
patogénov, ktoré napádajú vzchádzajúce rastliny sóje a zároveň vysokým stupňom 
selektivity pre sóju. Moridlo obsahuje dve účinné látky. Fludioxonil je širokospektrálna 
kontaktná účinná látka patriaca do skupiny fenylpyrolov, je čiastočne prijímaná osivom 
a veľmi slabo translokovaná v osive. Kontroluje hospodársky významné choroby, ktoré 
spôsobujú huby z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium 
spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.). Metalaxyl-M penetruje do osiva. Je 
systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Kontroluje 
choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.).

Poznámka 1: Maxim® XL 035 FS môže byť súbežne aplikovaný s CET®M, pomocným prípravkom 
na morenie osív, použitím technológie “100 % aplikačný proces”.

Použitie a dávkovanie 

NOVÝ TYP MORENIA OSIVA SÓJE
Naše odporúčania pre prax

Maxim® XL 035 FS:



SÓJA FAZUĽOVÁ | [000]

ADELFIA
Hráme vyššiu ligu

SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

ALTONA
Zaváži najviac

Odporúčaný výsevok: 60 - 65 zŕn/m2 Odporúčaný výsevok: 60 zŕn/m2

• skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• dosahuje veľmi vysoké úrody
• vhodná je aj pre výsev do širších riadkov
• polodeterminantná - čiastočne vetviaca odroda nižšieho vzrastu
• spoľahlivo rýchle uzatvára porasty a tým konkuruje burinám
• veľmi dobrý zdravotný stav garantuje vysoké úrody 
• odroda má dobrú odolnosť proti samovoľnému vypadávaniu semien
• kombinácia veľmi vysokej úrodnosti a vysokého obsahu bielkovín 

zaradila ADELFIU medzi najperspektívnejšie nové odrody v EU

• skorá až stredne skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• upúta rýchlym počiatočným vývojom a vyšším vzrastom
• dosahuje veľmi vysoké úrody semena pri vysokom obsahu oleja
• indeterminantná s dlhým obdobím tvorby kvetov a šešúľ
• spoľahlivo vysokovetviaca s výbornou odolnosťou proti poliehaniu
• dobre znáša stres a je tolerantná proti učinnej látke metribuzín
• vhodná aj do okrajových oblastí, je tolerantná proti suchu
• dobrý zdravotný stav udrží aj vo vlhšom ročníku
• veľmi dobre odolná proti sklerotínii

NEW NEW
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SÓJA FAZUĽOVÁ | [000]

AURELINA
Pozlátená najvyšším obsahom bielkovín

BETTINA AURELINA

•  veľmi skorá odroda s fialovou farbou kvetu a najvyšším 
obsahom bielkovín

•  rýchlosťou počiatočného rastu predstihuje všetky odrody z 
našej ponuky

•  je odrodou s indeterminantným rastom a čiastočným 
staygreenom v čase zberu

•  vytvára stredne vysoké porasty s najväčšou pokryvnosťou 
pôdy a odolnosťou proti poliehaniu

•  semená so svetlým pupkom a vysoká HTS ju predurčujú pre 
využitie v potravinásrtve

•  veľmi dobrý zdravotný stav s toleranciu proti peronospóre, 
múčnatke a bakteriózam

• dosahuje vysoké úrody s vysokým obsahom proteínov aj v 
stresových podmienkach 

• má vylepšenú odolnosť proti samovypadávaniu
•  je dobre tolerantná proti účinnej látke metribuzín v herbicídoch
•  veľmi vhodná aj pre pestovanie v širších medziriadkoch a 

tým umožňuje aj medziriadkovú kultiváciu

1,5

AURELINA

Priemerná úroda sóje v t/ha pri 12 % a obsah proteínov v %
priemer 3 lokalít, SVK 2019 
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SÓJA FAZUĽOVÁ | [0]

ALBENGA
Kvalitu zvyšuje obsah bielkovín

Odporúčaný výsevok: 60 - 65  zŕn/m2

• stredne skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• dosahuje veľmi vysoké úrody, porovnateľné s neskoršími 

odrodami
• indeterminantný vzrast poskytuje predĺžené obdobie kvitnutia
• vytvára stredne vysoké, husto vetviace porasty
• prednosťou tejto odrody je vysoký obsah bielkovín
• semeno má žltý pupok, struky majú nízku samopukavosť
• typická je dobrá odolnosť proti poliehaniu
• proti všetkým známym chorobám sóje dosahuje veľmi 

vyváženú odolnosť
• semená majú svetlý pupok a dozrievajú rovnomerne 
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SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

SY LIVIUS
Všestranné využitie a vysoké úrody

• stredne skorá odroda
• stredne skorý počiatočný vývoj, odolná proti poliehaniu
• má vysoký úrodový potenciál 
• obsah bielkovín je stredne vysoký až vysoký
• naviac disponuje vyšším obsahom cukrov
• vhodná aj na ďaľšie spracovanie - výrobu sójového mlieka a krmív
• semeno má svetlý pupok a optimálnu HTS
• tolerancia proti virózam, bakteriózam a plesňovým 

chorobám je dobrá

1,5
92 35,534,5 36,5

OBSAH PROTEÍNOV V %

SY LIVIUS

Priemerná úroda sóje v t/ha pri 12 % a obsah proteínov v %, 
priemer 3 lokalít, SVK 2019 
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BETTINA
Najúrodnejšia a celkom iná!

Odporúčaný výsevok: 65 zŕn/m2

• stredne skorá odroda s fialovou farbou kvetu
• rýchly počiatočný rast garantuje vysokú pokryvnosť pôdy a aj 

dobrú odolnosť porastov proti poliehaniu
• habitus rastliny je stredne vysoký s výhodným nasadením 1.struku
• veľmi dobrý zdravotný stav, vysoká odolnosť proti virózam 
• dlhodobo dosahuje najvyšší úrodový potenciál, obzvlášť pri 

pestovaní v širších medziriadkoch
• obsah oleja je stredný, obsah bielkovín je stredne vysoký a 

dosahuje vysokú HTS
• semeno je svetložté veľké
• odroda má výbornú odolnosť proti samovypadávaniu semien 

[podľas AGES AT, stupeň č. 1]
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Odporúčaný výsevok: 60 - 75  zŕn/m2
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KOĽKO HRČIEK BAKTÉRIÍ 
TREBA NA SÓJI ?

ADELFIA H 7 9 S 7 3 3 000 5 3 2 4 4 8 5

ALTONA U 8 8 S 6 7 4 00 5 2 3 4 3 7 4

SY LIVIUS U 8 8 S 6 5 4 00 5 2 3 4 4 7 6 

BETTINA U 9 9 S 6 5 4 00 5 2 5 3 4 6 3 

ALBENGA U 8 7 S 6 6 2 0 6 2 4 4 3 7 6

AURELINA U 9 9 S 7 5 3 000 6 2 4 3 4 7 7

ES MENTOR H 7 9 S 6 4 2 00 5 2 3 4 3 6 6

ODRODA

Koľko hľúz hrčkotvorných baktérií potrebuje sója?
Sója je veľmi obľúbená a dôležitá plodina do našich „úzkych“ 
osevných postupov. Aby správne rástla, poskytovala vysoké a 
hlavne stabilné úrody, musíme zabezpečiť inokuláciu koreňov 
hrčkotvornými baktériami. Nasledovne je to nutné skontrolovať 
v praxi ich tvorbu na vašom poli.
Dostatočnú tvorbu hrčiek zabezpečí iba správna inokulácia.  
Zabezpečíme tým pútanie vzdušného dusíka z pôdy počas celej 
vegetácie pre tvorbu požadovanej úrody.
Pre vytvorenie 1 tony úrody na 1 ha potrebuje rastlina cca 70-75 
kg N. Pri úrodách nad 4 tony/ha je to cez 300 kg N. 
Zabezpečiť takto vysokú dávku hnojením je nemysliteľné.  
Pôdnemu dusíku z mineralizácie nevenujeme v bilancii príjmu 
takmer žiadny význam. Naopak, všímame si množstvo a 
správnu činnosť hrčiek.
Dôležité je spočítať  nasadenie hrčiek na viacero miestach v čase 
najintenzívnejšej tvorby biomasy a to v júli. Vyrýľujeme a 
opatrne vytrasieme zeminu (popr. vymyjeme vo vode). Takto to 
urobíme podľa možnosti z celého vykopaného koreňa. Nešetrné, 
násilné vytiahnutie odtrhne hrčky z koreňov. Pri šetrnom 
odstránení pôdy z koreňov spočítame hrčky. Podľa posledných 
analýz by mala mať sója nasadených cca 100 hrčiek. Podľa 
čínskeho príslovia "najlepšie rodí sója s perličkovým 
náhrdelníkom!“ Platí dôležitá zásada, zabezpečiť osídlenie 
hrčkami - baktériami nielen hlavný kolovitý koreň, ale aj 
koreňové vlásočnice.
 
Čo je veľké to sa počíta
Podľa analýz nie je dôležitá veľkosť hrčiek, ale celkový objem 
vytvorenej hmoty hrčkami - celkový aktívny povrch. Ten je na 
menších hrčkách v súčte väčší! V pokusoch v roku 2019 sa 
potvrdilo, že varianta s dvojitou inokuláciou TurboSoy + HiStick 
dosiahla už s 15-timi  veľkými hrčkami dosiahla vysoké úrody. 
Veľký vplyv má aj sejba do tzv. panenskej pôdy“, kde sa vysiala 
sója prvý krát. V takom prípade sa hrčky tvoria hlavne na 
hlavnom koreni, ale pri opakovanom pestovaní sa hrčky tvoria aj 
na koreňových vlásočniciach.

Aká je úloha hrčiek?
Popri počte hrčiek kontrolujeme aj ich funkciu. Preto je nutné 
prerezať jednu hrčku alebo rozpučiť prstom. Ak sa objaví červený 
výlučok, znamená to, že hrčky pútajú vzdušný dusík. Úplne 
mladé hrčky sú vo vnútri biele a naopak, olivovozelená farba 
signalizuje, že hrčky sú odumreté. Hrčkotvorné baktérie pútajú 

vzdušný dusík z pôdneho vzduchu!!! Z toho vyplýva nutnosť 
udržiavať pôdu prevzdušnenú. To je napr. na pôde s pôdnym 
prísuškom  veľmi ťažko. Takýto jav vzniká pri prepracovaní 
osivového lôžka a následných výdatných dažďoch (rok 2019). 
Takto zliatu pôdu musíme šetrne brániť a opäť prevzdušniť.

intenzita, sklon, náchyľnosť* 1 - veľmi nízky, veľmi pomalý, veľmi slabý, veľmi skorý, veľmi krátky * 9 - veľmi vysoký, veľmi rýchly, veľmi silný, veľmi neskorý, veľmi vysoký-dlhý
Rastový typ: undeterminated (U) - neobmedzene vetviaci, halfdeterminated (H) - čiastočne vetviaci  * farba pupka(1-6): S - SVETLÁ   T - TMAVÁ
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SÓJA FAZUĽOVÁ | [00]

ES MENTOR
Keď kráľ spĺňa všetko a je neotrasiteľný

Odporúčaný výsevok: 60 - 65 zŕn/m2

• suverénne najpestovanejšia a najvšestrannejšia stredne skorá 
odroda v strednej Európe

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

bielkovín aj oleja
• optimálny pre využitie na špeciálne potravinárske účely
• v ponuke aj BIO
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Priemerná úroda sóje v t/ha pri 12 % a obsah proteínov v %, 
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Aktívne hrčky musia mať na reze červenú farbu aj na vlásočniciach
foto: odroda ALBENGA 00-, okr. Trebišov august 2020

prerušený prísušok zliata pôda
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PŠENICA JARNÁ TVRDÁ

DUROMAX
Skoršiu a úrodnejšiu nenájdete

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

Doporučený termín sejby: na jar čo najskôr

• odroda predstavuje kombináciu úrodnosti, kvality a výborných 
pestovateľských vlastností

• skoršie dozrieva, čím docielime optimálny zber pri výbornej kvalite
• nižšia vzrastom, nepoliehavá
• odolná bakteriálnym a fyziologickým škvrnitostiam 
• vyššia odolnosť proti hrdzi pšeničnej ako u porovnateľných odrôd
• vysoký obsah proteínov, nadpriemerný gluténový index
• veľké zrno a vysoká HTZ

PŠENICA JARNÁ PRESIEVKOVÁ

LISKAMM
Aj skorou jarnou sejbou získam

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.

• veľmi vysoký úrodový potenciál 
• špičkový obsah proteínov, vysoké pádové číslo
• odolná proti poliehaniu a prerastaniu zrna v mokrej žatve
• veľmi zdravá odroda dobre odolná  hrdzi plevovej a hlavne 

proti klasovým fuzáriám
• dosahuje vysokú HL váhu
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PŠENICA JARNÁ TVRDÁ

DUROFLAVUS
Zlato na poli

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

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

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

JAČMEŇ SIATY JARNÝ

WILMA
Najúrodnejší kŕmny jačmeň

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

• stredne vysoká dvojradová odroda
• v suchších a prechodných oblastiach úrodou aj kvalitou spoľahlivá
• výborný zdravotný stav, s kvalitnou úrodou slamy
• výborne odoláva celej skupine hubových patogénov jačmeňa, 

hlavne chorobám listovej plochy
• dobre odolná proti poliehaniu
• skoršia zrelosť neovplyvňuje lámavosť klasu a stebiel
• veľké zrno, vysoká HTZ, ľahkostráviteľný škrob sú samozrejmosťou
• ideálna pre výrobu krmív vďaka nízkemu obsahu vlákniny



OVOS SIATY PLEVNATÝ JARNÝ 

VILIAM
Príťažlivosť predurčená na úspech
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OVOS SIATY PLEVNATÝ JARNÝ

PROKOP
S ním prichádza pokrok

OVOS SIATY PLEVNATÝ JARNÝ

MAX
Maximálne vločky

Odporúčaný výsevok: 500-550 zŕn /m², 175-185kg / ha Odporúčaný výsevok: 340 - 380 zŕn /m², 130-160kg / ha

Odporúčaný výsevok: 500 zŕn /m², 185kg / ha

Odroda vyšľachtená na SLOVENSKU, NPPC - VÚRV Piešťany, VŠS 
Vígľaš Pstruša, reg. 2011

• dosahuje nadpriemerné úrody zrna
• plevnatý žltozrný typ, metlina je veľmi dobre ozrnená
• veľmi skoro dozrieva čím je vhodná do zemiakovej a horskej 

výrobnej oblasti
• vytvára stredne vysoké nepoliehavé porasty, nevyžaduje 

morforeguláciu, iba pri prehnojení nad 80 kg N vo veľmi 
vlhkom ročníku 

• plastická odroda, s rovnomerným dozrievaním zrna a slamy
• zdravotný stav má dobrý a je tolerantnejšia na fuzariózy
• má dobrú odolnosť proti chorobám
• HTZ je vyššia / 34-38g /, zrno má vysokú objemovú hmotnosť, s 

vysokým podielom predného zrna, plevnatosť zrna je stredná
• insekticídne ošetrenie doporučujeme pri 2. generácii 

zunčavky jačmennej 

• je to stredne skorá odroda tvoriaca nepoliehavé porasty
• rastliny skoro metajú a stredne skoro dozrievajú
• dosahuje veľmi vysoké úrody s vynikajúcimi parametrami 

kvality vo všetkých pestovateľských oblastiach
• zrno má vysokú hektolitrovú váhu a nízku plevnatosť
• používa sa pre výrobu najkvalitnejších a najrozmernejších 

ovsených vločiek
• v krmive je obľúbený pre vysokú stráviteľnosť

Odroda vyšľachtená na Slovensku, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS 
Vígľaš Pstruša, reg. 2011.

• plevnatý žltozrný typ, s typickým atraktívnym voskovým povlakom 
• dosahuje nadpriemernú HTZ pri vyššej plevnatosti a vyššej OH
• skorá a krátka odroda ,vytvára nepoliehavé porasty
• ošetrenie CCC nie je nutné avšak doporučujeme insekticídne 

ošetrenie proti zunčavke
• zdravotný stav je  dobrý, vykazuje hlavne veľmi dobrú odolnosť proti 

múčnatku, dobrú odolnosť proti hrdze trávovej a hnedej škvrnitosti
• vyžaduje jednoduchú agronómiu, dobre reaguje na vhodnú 

predplodinu a hnojenie od 65-80 kg č. ž. N
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Odporúčaný výsevok: 18 000 semien na 1ha = 1 VJ

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

využitia zberových mechanizmov
• uvoľňuje včas pozemok pre následnú plodinu
• úrodový potenciál je 1,8 - 1,2 t/ha
• vyžaduje zber v agrotechnickom termíne

TEKVICA OLEJNÁ

BEPPO
Skorý a rýchlo zrelý

BIO
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BÔB OBYČAJNÝ

BIORO
Prekvapivá sila prírody

Odporúčaný výsevok: 35 – 40 zŕn/m2

• BIORO bol vyšľachtený len vďaka prírodným podmienkam 
pestovania, biologickým výberom

• vytvára robustný porast do výšky 150 cm, vhodný aj do 
miešaniek pre bioplynové stanice

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

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

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

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

hnojenie dusíkom
• vysievať len do nezlievavej pôdy, bez rizika tvorby pôdneho prísušku

BÔB OBYČAJNÝ

MELODIE
Udáva správny tón krmivám

Odporúčaný výsevok: 35 – 40 zŕn/m2

• odroda s najvyšším úrodovým potenciálom
• stredne vysoká, nepoliehavá
• skorosťou podobná odrode Bioro
• má zdravú listovú plochu a je tolerantná proti hrdzi
• v skupine kŕmnych bôbov má najvýhodnejší pomer vicínu/

konvicínu v zrne
• pri výrobe kŕmnych zmesí sa dodáva vo vyššom pomere ako 

iné odrody bôbu 
• krmivá s obsahom nízkohorčinového bôbu sú vhodné aj pre 

chov nosníc, jatočných ošípaných a rozmnožovacích chovov HZ
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HRACH SIATY ZRNOVÝ

ANGELA
Zdravie a výživa pre vaše polia

Odporúčaný výsevok: 100 - 110 zŕn/m2, 260 - 290 kg/ha

• skorá úponková, žltozrnná odroda
• rýchly počiatočný vývoj
• stredne vysoký vzrast
• vhodný do suchých aj vlhkých podmienok
• vysoká úroda na proteíny bohatého zrna
• sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem
• vynikajúca predplodina, pútajúca vzdušný dusík

HRACH SIATY ZRNOVÝ

TIP
TIP TOP úroda biomasy a proteínov

Vďaka vysokej úrode zrna pri vysokom obsahu proteínov je 
špičkovou odrodou pre výrobu kvalitných  kŕmnych zmesí

• vysokoúrodná stredne skorá žltozrná odroda
• rýchly počiatočný vývoj kombinuje  so stredne neskorým 

dozrievaním
• výborne potláča buriny
• veľmi nízky sklon k napadnutie virózami
• aj napriek vyššiemu vzrastu patrí medzi málo poliehavé odrody so 

strednou HTZ
• vhodná pre všetky bežné lokality pre pestovanie hrachu

Odporúčaný výsevok: 100 - 110 zŕn/m2, 260 - 290 kg/ha
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HRACH SIATY KŔMNY / PELUŠKA

SIRIUS
Vysoká úroda zelenej hmoty

Odporúčaný výsevok: 90 - 100 zŕn/m2, 180 - 210 kg/ha 

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

HRACHOR SIATY LISTOVÝ

MONI
Biologická továreň na dusík

Odporúčaný výsevok: 90 - 100 zŕn/m2 

• vhodný na zelené hnojenie - GREENING aj v suchších oblastiach
• má rýchly počiatočný vývoj a potláča buriny
• dĺžka vegetačnej doby je 8-12 týždňov
• je výborný prerušovač v osevných postupoch s prevahou 

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

priame skrmovanie

VIKA SIATA - JARNÁ

SLOVENA
Zloží burinu na kolená

Odporúčaný výsevok: 100 - 130 kg/ha

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

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

ĽAN OLEJNÝ

OMEGALIN
Vysoký obsah oleja pri skorej zrelosti

Odporúčaný výsevok: 450 - 550 semien/m2, 60 - 70 kg/ha 

• OMEGALIN má veľmi vysoký úrodový potenciál
• semená sú hnedé a skoro dozrievajú
• vytvára stredne vysoké porasty
• rastliny majú dobrú odolnosť proti poliehaniu
• vyniká dobrým zdravotným stavom
• odolný je hlavne proti fuzáriozám a múčnatke
• semená sú stredne veľké s veľmi vysokou olejnatosťou
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POHÁNKA

BILLY
Kde vládne sucho, prežije cowboy BILLY

Odporúčaný výsevok: 60-80kg/ha do miešaniek, alebo 150-300 nažiek/m2

Hĺbka sejby: 3-4 cm

• nenáročná plodina s rýchlym počiatočným vývojom
• sejeme koncom apríla ako hlavnú plodinu alebo ako miešanku 

od 20. júla do 10. septembra do hĺbky 3 - 4 cm
• klíči a vzchádza aj na suchom stanovišti
• dobre využíva živiny
• uprednostňujeme sejbu v zmesi, ktorá koncom roka vymŕza
• predchádzame úplnému vyzretiu semien
• nie je príbuzná so žiadnou hlavnou pestovanou plodinou
• je to najlepší „prerušovač“ v osevnom postupe
• má fytosanitárny účinok, obzvlášť proti chorobám
• rastie aj jej význam na potravinárske využitie
• má hnedé zrno
• pri pestovaní na zrno nerovnomerne dozrieva
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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 má buď ako medziplodina do GREENINGU, 

(nezaorávať hlbšie ako 15 cm - hrozí mliečne kvasenie) alebo 
hlavná plodina na spracovanie v potravinárstve

• sprístupňuje viazaný draslík v pôde – uľahčuje jeho prijímanie 
rastlinami bez nákladov

• má veľmi dobrý zdravotný stav
• nenáročná je aj na potrebu vody pri klíčení
• nevhodná do strniskových miešaniek, kde sa intenzívne 

pestujú olejniny z rovnakej čeľade

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

POHÁNKA

ŠPAČINSKÁ
Náš slovenský multitalent

• jednoročná, dvojklíčnolistá, cudzoopelivá, hmyzoopelivá, teplomilná 
rastlina, veľmi citlivá na neskoré jarné mrazy

• vytvára kolovitý málo rozkonárený koreň
• stonka je silná, hranatá, dutá, rôznej výšky, môže dorásť až do 1,0 m, 

sfarbenie stonky je červeno ružové, bordové až do fialova. 
• je dobrou predplodinou, má fytosanitárny účinok
• doporučuje výsevok až 60 kg.ha-1 do úzkych riadkov (0,125m) kvôli 

potlačeniu burín
• termín sejby závisí od teploty pôdy, minimálne 7 – 8 ºC koncom 

apríla až do polovice mája
• trojaké využitie
 .   ako potravina na krúpy a múku
 .   na výrobu rutínu vo farmácii
 .   ako medziplodina potláča zaburinenosť a znižuje výpar vody,  

s neskorším medonosným účinkom v zmesiach s označením 
ako vymŕzajúca medziplodina

• vegetačná doba v závislosti od odrody, doby sejby, priebehu počasia 
je v rozsahu 80 – 120 dní

• pri nevhodnom pestovaní ako medziplodina dokáže rýchle dozrieť a 
po vysemenení pôsobí zaburiňujúco

Odporúčaný výsevok: 60-80kg/ha do miešaniek, alebo 150-300 nažiek/m2

Hĺbka sejby: 3-4 cm



Odporúčaný výsevok: 15-18 kg/ha

ĎATELINA LÚČNA

REICHERSBERGER NEW
Ideálne krmivo a ešte lepšia predplodina

• má neobvykle výhodný pomer listovej plochy ku stonke
• poskytuje vysoké úrody bielkovín z 1 ha plochy
• uprednostňuje vlhkejšie lokality s hlinitou pôdou
• najvyššie úrody zelenej hmoty dosahuje v miernej klíme
• garantuje vysoké úrody sušiny, výborne regeneruje a obrastá
• výborný zlepšovateľ biologického života pôdy
• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu
• dobrý zdravotný stav

LUCERNA SIATA

LA ROCCA
Spoľahlivo poskytuje viac úrod do roka

Odporúčaný výsevok: 20-25kg/ha

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

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

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

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

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

vysoké množstvo uhlíka a fosforu

MEDZIPLODINY A BIODIVERZITA

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

TOTO JE NAŠA JEDINEČNÁ PONUKA, Z KTOREJ SI URČITE VYBERIETE:
• jednoročné vymŕzajúce zmesi
• jedno a viacročné medziplodiny akumulujúce vzdušný dusík
• vymŕzajúce medziplodiny akumulujúce vzdušný dusík
• proti osevnému postupu neutrálne medziplodiny
• všestranné medziplodiny z čeľade kapustovitých
• medziplodiny aj pre živočíšnu výrobu a aj pre úrodnosť pôdy
• zmesi pre včely a opeľovačov
• zmesi pre poľnú zver
• medziplodiny pre biopestovateľov
• zmesi pre sady a vinice

Ak ste si vybrali, máme pre Vás tipy z praxe:

PRÍPRAVA PÔDY:
• plytko zapraviť pozberové zvyšky
• základnú prípravu pôdy vykonať v lete pred výsevom
• nezabudnúť na riziko premnoženia slizniakov a hlodavcov

VÝBER MEDZIPLODINY V OSEVNOM POSTUPE:
• nepoužívať takú medziplodinu, ktorá je aj hlavnou plodinou, 

resp. z jej čeľade hrozí riziko prenosu chorôb a škodcov na 
hlavnú plodinu 

SEJBA:
• osivo dôkladne premiešať
• čím skôr zasejeme, tým získame viac dusíka a zelenej hmoty
• z dôvodu neskorej sejby, zle vyvinuté rastliny 

nerovnomerne vymŕzajú 
• facélia, mungo a aj medziplodiny z čeľade kapustovitých dobre 

reagujú na prihnojenie dusíkom

NA SKORÉ JARNÉ PESTOVANIE:
• podľa možnosti preventívne znížiť zaburinenie parcely
• zdrevnatelé medziplodiny zapravíme diskovaním
• medziplodiny priamo nezaorávať
• priama sejba hlavnej plodiny pri bezorebnej technológii, sa 

vyložene doporučuje do zmulčovanej medziplodiny
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 VÝROBA ZELENÉHO KRMIVA

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

Cieľ našej ponuky:

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

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

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

1. FUTTERPROFI - určených na ornú pôdu pre intenzívnu 
produkciu krmovín 

2. GRÜNLANDPROFI – určených pre lúky a pasienky
Každý žiadateľ o platbu SAPS, musí byť súčasne žiadateľom o 
platbu za ekologizáciu. Platba za ekologizáciu sa poskytuje 
žiadateľovi, ktorý je oprávnený na platbu SAPS. Súčasne 
dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a 
životné prostredie, akými sú:

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

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

ĎATELINOTRÁVNE ZMESI NA ORNEJ PÔDE - FUTTERPROFI

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.
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ĎATELINOVÁ ZMES PRE ZELENÉ MEDZIRADIE

REBENFIT
Slúžim vinici aj sadu

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

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

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

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

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

nekonkurujú
• nízka lignifikácia stonky každého druhu v zmesi podporuje intenzitu 

obrastania po mulčovaní, v suchom roku kosíme čo najskôr
• zelené rady bránia erózii, obnovujú biodynamiku vinice
• zvyšuje sa odolnosť proti hubovým chorobám , klesajú náklady 

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

a sú harmonickejšie

Zloženie zmesi:

• Ďatelina purpurová

• Ľaničník siaty

• Lucerna ďatelinovitá

• Ďatelina plazivá

• Nevädza poľná

• Skorocel kopijovitý

• Rucola

Odporúčaný výsevok:

• celoplošne - 30kg /ha 

• každý 2. rad - 15kg/ha

BIODIVERZITA

K & K JAGD
Zelené pásy pre zver

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

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

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

Zloženie zmesi:

• Ďatelina  lúčna

• Kôpor voňavý

• Lucerna siata lúčna

• Rasca lúčna

• Ľadenec rožkatý

• Mrkva divá

• Ďatelina plazivá

• Petržlen divý

• Senovka lekárska

• Aníz

• Skorocel kopijovitý

• Krvavec lekársky

• Medovka lekárska

• Rebríček obyčajný

• Králik biely

• Čakanka obyčajná

• Bazalka pravá

Odporúčaný výsevok: Beimischung mit ca. 7 - 10 %

Zloženie zmesi:

• facélia

• reďkev

• nevädza

• pohánka

• nechtík

• kôpor

• slez

• mak

• kmín

• černuška

• borák

• horčica

• koriander

• vičenec

• komonica

• skorocel

• ďatelina 

purpurová

BIODIVERZITA

BIENENKORB
Košík plný kvetín pre včely

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

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

v znáške včiel
• paralelne sa zlepšuje opelenie poľnohospodárskych porastov a 

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

Odporúčaný výsevok:

• vysievať na povrch - 35 - 40kg/ha 

Vhodnosť použitia:

pre všetky oblasti okrem extrémne 

suchých polôh na piesočnatých pôdach

Termín sejby:

koniec apríla – do konca augusta

Osivové lôžko:

jemne spracované a suchšie, bez 

trvácich burín

BIOOSIVÁ

IBA NAJLEPŠIE BIOOSIVÁ
Základná podmienka pre úspech 
biopestovateľov

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

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

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

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

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

JEDINÉ RIEŠENIE JE NÁVRAT K PESTOVANIU CERTIFIKOVANÉHO 
OSIVA. 
Predaj bioosív SAATBAU rastie každoročne. Ponúkame najširší 
sortiment plodín. Pripomíname, že požadovaný sortiment odrôd 
zabezpečíme iba pri objednávkach na začiatku výroby osiva. 
V sezóne sejby dodávame iba odrody podľa aktuálnej ponuky na 
sklade. Meniace sa klimatické podmienky každý rok práve v 
sortimente bioosív prinášajú nové a vysoké nároky na jeho 
výrobu. Najdôležitejší argument: iba dlhodobá profesionalita 
prináša úspech!

V prípade záujmu o pestovanie plodín v bioprodukcii, 
kontaktujte prosím našich obchodných zástupcov s dostatočným 
časovým predstihom. Ponuka bioosív je limitovaná.
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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 medziplodín 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

 

BONI

Odporúčaný výsevok: 40 - 50 kg/ha 

Doporučený termín sejby: od začiatku júla do 10. augusta

Odporúčaný výsevok: 8 - 10 kg/ha 

Doporučený termín sejby: od začiatku augusta

• zúrodňujúca zmes do greeningu, ktorá obohatí pôdu o najviac živín
• 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 a zadržiava 

enormné množstvo vody
• nedrevnatie, vyvážene tvorí byľ a koreň

• 6% Reďkev siata olejná

• 19% Vika siata jarná

• 75% Hrachor siaty

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia 
k  nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

Odporúčaný výsevok: 30 kg/ha

Doporučený termín sejby: od júna – do 15. septembra

• 8% Reďkev siata melioračná

• 13% Ľan olejný

• 13% Ďatelina alexandrijská     

• 18% Sudánska tráva

• 35% Vika siata jarná • 8% SAFLOR - Požlť farbiarsky

• 6% Mungo - Mastňák habešský
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MEDZIPLODINY

BODENFIT
ozdrav pôdu, ozdravíš klímu

Vymŕzajúca medziplodina, masívne zakoreňuje do viacerých 
pôdnych horizontov. Výrazne navyšuje obsah humusu. 
BODENFIT obsahuje viaceré plodiny zakoreňujúcie v 
rozdielnych hĺbkach ornice. Obsahuje plytko koreniace MUNGO 
- Masňák habešský. Naopak, plodiny s hlbokým kolovitým 
koreňom akými sú SAFLOR - Požlť farbiarsky, melioračná 
reďkev FORZA dosahujeme okrem zlepšenej pôdnej štruktúry,  
aj zvýšenie obsahu humusu.

• ideálna predplodina pre kukuricu a sóju
• podporuje vznik mykorízy-symbiózy koreňov, pričom pôdne 

huby potláčajú patogény (fuzárie, verticílium a pod.)
• potláča buriny, čím znižuje náklady na herbicídy
• celkovo vylepšuje vodný a vzdušný režim a pôdnu úrodnosť

Mastňák habešský patrí do čeľade astrovité a s výnimkou 
slnečnice nie je botanicky príbuzné so žiadnou v praxi 
pestovanou 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
• husto prekoreňuje ornicu a vylepšuje pôdnu štruktúru
• veľmi ľahko vymŕza
• dobre znáša stres zo sucha

MUNGO

NEW



MEDZIPLODINY

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

Všetky plodiny v zmesiach spoľahlivo vymŕzajú!

WASSERGÜTE FEIN

Odporúčaný výsevok: 10 - 15kg/ha

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

• pre obsah suchuodolných ďatelín je veľmi obľúbená, avšak jej 
zloženie nevyhovuje greeningu (na Slovensku)

• 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, bez prísušku 

Zloženie zmesi: • 10% Ďatelina plazivá

• 7% Reďkev siata olejná

• 27% Facélia vratičolistá

• 56% Ďatelina alexandrijská

WASSERGÜTE FRÜH
• vhodná zmes do greeningu, pre všetky osevné postupy
• neobsahuje žiadnu plodinu z čeľade kapustovitých
• dokonale prerušuje osevný postup pre kukuricu, cukrovú repu, 

sóju a olejniny, rastliny v tejto zmesi „nedrevnatejú“
• ďatelina purpurová zlepšuje pôdnu štruktúru, púta vzdušný N, 

pre rastliny zprístupňuje v pôde viazaný fosfor
• zlepšuje celkovú biologickú činnosť pôdy
• miešanka znáša stres zo sucha, je ľahko zapraviteľná do pôdy
• kladieme dôraz na jemne a plytko spracované osivové lôžko!

Odporúčaný výsevok: 10 - 12kg/ha

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

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k 
nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

• 25% Facélia vratičolistá

• 75% Ďatelina purpurová - inkarnát

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k 
nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

WASSERGÜTE RAU

Odporúčaný výsevok: 15 - 20kg/ha

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

• vhodná do greeningu pre neskorší letný výsev
• v dobrých podmienkach vhodná aj pre výsev do strniska na vlhký 

povrch, ihneď po príprave osivového lôžka rýchly počiatočný vývoj 
zabezpečuje rýchle pokrytie povrchu pôdy, čím potláča buriny

• reďkev olejná odpudzuje háďatká

• 50% Pohánka obyčajná

• 20% Facélia vratičolistá

• 27% Reďkev siata olejná

• 3% Horčica biela

Všetky plodiny v zmesiach spoľahlivo vymŕzajú!

ÖPULPLUS

Zloženie zmesi:
• 50% Pohánka obyčajná
• 10% Facélia vratičolistá
• 15% Ďatelina alexandrijská

• 10% Reďkev siata olejná
• 10% Horčica biela
• 5% MUNGO

Odporúčaný výsevok: 20 - 30kg/ha

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

• zmes tvoria hmyzomilné plodiny, ktoré garantujú odstránenie 
pôdnej únavy aj vďaka u nás nepestovanej plodine Mungo

• po sejbe má rýchly rast, s dobrou pokryvnosťou pôdy
• potláča rast burín
• vďaka svojmu jedinečnému zloženiu (Mungo a ďatelina 

Alexandrijská) je vhodná pre všetky suché oblasti a sejba je 
možná priamo do strniska

ÖPULFIT

Odporúčaný výsevok: 20 - 40 kg/ha

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

• vhodná do greeningu, 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

• 10% Reďkev siata olejná

• 20% Horčica biela

• 70% Pohánka obyčajná

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k 
nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.
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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

Ing. 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

Ing. Jozef Pšak
vedúci strediska Sečovce

tel.: 0911 727 914

jozef.psak@saatbau.com

Ing. Štefan Korekáč

tel.: 0915 947 579

stefan.korekac@saatbau.com

Ing. Štefan Marcinek

tel.: 0949 409 885

stefan.marcinek@saatbau.com

Ing. Ján Grnáč

tel.: 0903 727 631

jan.grnac@saatbau.com

Vo Vašom regióne Vám ochotne poradia naši obchodní zástupcovia:

Ing. Tibor Berta

tel.: 0902 316 939

tibor.berta@saatbau.com

Ing. Tibor Mikle

tel.: 0903 858 003

tibor.mikle@saatbau.com

Ing. Rudolf Majtán
vedúci strediska Topoľčany

tel.: 0948 142 227

rudolf.majtan@saatbau.com

Mgr. Zuzana Volkai

tel.: 0948 909 098

zuzana.volkai@saatbau.com

Ing. Peter Šéry

tel.: 0907 740 960

peter.sery@saatbau.com
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Ing. Pavol Šottník

tel.: 0907 274 555

pavol.sottnik@saatbau.com
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aktuálne
NAŠE INOVÁCIE VYTVÁRAJÚ VÁŠ PROFIT. POZERÁME SA DO 
BUDÚCNOSTI A ŠĽACHTÍME ODRODY A HYBRIDY PRE PRECÍZNE 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

INFORMÁCIE A 
PORADENSTVO

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

       /SAATBAUSlovensko/

stredisko Topoľčany: 

Odbojárov 297

tel.: 0948 142 227

stredisko Sečovce: 

Kolárová 1657/16

tel.: 0911 727 914

Poľnohospodárska prax a 
presné poľnohospodárstvo 
vstupujú do novej éry.
Pestovanie kukurice môže aj 
napriek profesionalite prinášať 
problémy. Nové hybridy už tretí 
rok oplývajú schopnosťou založiť 
viac radov zŕn v klase alebo 
nasadiť viac zŕn v rade.
Využiť všetky možnosti, ktoré 
ponúkajú môžete efektívne a síce 
rozložiť riziko na dve odlišné 
vlastnosti.
1. Ak založí hybrid viac radov na 
začiatku vegetácie v čase dobrých 
pôdno-klimatických podmienok 
dáva to predpoklad, že aj v čase 
zlých podmienok na konci 
vegetácie poskytne vysoké úrody 
(novinka MULTIPEL FAO 440, 
20-22 radov zŕn)
2. Ak je na začiatku vegetácie 
stres (sucho) a hybrid založí iba 
14 - 16 radov, tak vďaka scho-
pnosti diferencovať viac zŕn v 
rade na konci vegetácie  poskytne 
vysokú úrodu (širšia ponuka 
hybridov napr. ARDENNO FAO 
330 a CORONADO FAO 320)

Ďalej aj vďaka sumarizácii 
poznatkov o hustote sejby 
dokážeme využiť genetický 
potenciál hybridu.
Príkladom je hybrid ESTEVIO, 
kde vyššia hustota sejby o 10% 
posúva úrodnosť tohto hybridu do 
kategórie hybridov s vyšším FAO, 
ale bez rizika neskorého zberu.

Zmena klímy sa zosilnila a 
prejavuje sa v poľnohospodárstve 
periódami sucha a opakovanými 
prívalovými dažďami a síce 
striedaním v krátkych periódach. 
Rekordné teploty a prívalové 
dažde si vyžadujú konkrétne 
opatrenia, napríklad vybrať 
správnu odrodu.
Takými sú veľmi zdravé, 
robustné, nepoliehavé a stres 
tolerujúce odrody s nasle-
dovnými vlastnosťami:
sója fazuľová - odroda musí 
mať odolnosť proti chladu, 
rýchly počiatočný vývoj, 
intenzívne vetvenie a bohaté olis-
tenie (rýchlo pokryje povrch 
pôdy a potláča zaburinenosť)
kukurica siata - odolnosť proti 
chladu, rýchly počiatočný vývoj, 
mohutný koreňový systém, 
vylepšená odolnosť proti 
chorobám - hlavne fuzáriám 
klasu, nelámavé a nepoliehavé 
steblo a pod.

KLIMAFIT je interné označenie 
hybridov alebo odrôd od 
spoločnosti SAATBAU, ktoré aj v 
menej priaznivých podmienkach 
poskytujú nadpriemerné 
výsledky.

KLIMAFIT poskytuje: 
• stabilitu vo svojom prostredí
• istotu aj pri extrémoch počasia
• minimalizuje riziko
• nadpriemernú úrodu aj pri 
nepriaznivých podmienkach ako 
je sucho a vysoké teploty

Zloženie: 10 g/VJ tefluthrin 
(1 VJ = 50.000 semien)

Pôsobenie a spektrum účinku:
Force® 20 CS je insekticídne 
moridlo s účinnou látkou 
tefluthrin zo skupiny pyrethroi-
dov. Vyznačuje sa vysokou tenziou 
pár (výparom), pary vyplňujú 
pôdne póry a ničia škodcov 
prienikom do ich dýchacej sústavy. 
Cievami sa dostávajú do nervové-
ho systému škodcu. Zároveň 
pôsobia na škodcu i repelentne - 
odpudzujú ho. Tefluthrin sa môže 
pohybovať v pôde smerom hore a 
do strán. Pohyb smerom dole je 
veľmi obmedzený (< 5 cm) a to 
vďaka nerozpustnosti vo vode a 
väzbe na pôdu. Vďaka viazanosti 
tefluthrinu na povrchu koreňov, 
dosahuje požratí škodcom vysokú 
účinnosť. Mikrokapsulová 
formulácia zabezpečuje postupné 
a dlhodobé uvolňovanie účinnej 
látky, a tým zaisťuje ochranu 
mladých rastlín počas citlivých 
skorých vývojových fáz kukurice. 
Tefluthrin, účinná látka Force® 
20 CS, spoľahlivo pôsobí proti 
larvám kováčikov (Agriotes spp.), 
jednému z najrozšírenejších 
škodcov, ktorý má vplyv tak na 
klíčenie rastlín, ako aj na celkový 
počiatočný vývoj rastlín. Kováčiky 
(Agriotes spp.) patria medzi 
najrozšírenejších škodcov, ktorí 
spôsobujú najväčšie škody pri 
vzchádzaní rastlín. Larvy sa živia 
koreňmi a mladými časťami 
rastlín.

HARMONIUM FAO 410 je v 
ponulke 2021 len s Force® 20 CS

AKO ELIMINOVAŤ STRES 
PORASTOV KUKURICE?


