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STRANA 2

PŠENICE JARNÍ

BOB OBECNÝ

REGISTANA

BIORO

Středně raná odrůda s pekařskou jakostí B. Velmi výnosná
přesívková odrůda pšenice s velmi dobrým zdravotním stavem.
Výborná odolnost k Fuzariu v klasu. Díky schopnosti odolávat
nízkým teplotám lze odrůdu REGISTANA použít pro velmi
časný jarní výsev, ale také pro pozdní výsev na podzim. Rostliny
jsou středně vysoké až vysoké.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

barevně kvetoucí bob
vysoký výnos a velmi dobrá chladuvzdornost
rychlý počáteční vývoj, vhodný na časné setí (od února do dubna)
nízký obsah taninu – dobrá krmná hodnota
Doporučení k setí 7 – 8 VJ/ha (35 – 40 semen/m2)
(1 VJ = 50 000 semen)

vynikající výnos zrna, velmi velké zrno
velmi dobrý celkový zdravotní stav
středně odolná proti poléhání (6,9 bodu)
objemová hmotnost 804 g/l
Doporučení k setí 380 – 450 zrn/m2(190 – 220 kg/ha)

JEČMEN JARNÍ

KWS

FANTEX

KWS FANTEX je středně raná odrůda jarního ječmene vhodná
do všech oblastí pěstování. Rostliny jsou středně vysoké se
střední odolností k poléhání. Zrno je středně velké až velké.
Odrůda má komplexní zdravotní stav s výbornou odolností k
padlí. Odrůda je vhodná pro krmné účely a lze ji pěstovat i jako
sladovnickou odrůdu.

BOB OBECNÝ

•
•
•
•

Barevně kvetoucí odrůda bobu nižšího vzrůstu. Vysoký výnosový potenciál v podmínkách ekologického zemědělství. Velice
nízký obsah glykosidů vicinu a convicinu (méně než 0,05 %),
proto je vhodný pro výrobu krmiv pro drůbež.

velmi vysoký výnos
středně vysoké rostliny
výborný zdravotní stav
Doporučení k setí 350 – 450 zrn/m2(160 – 200 kg/ha)

OVES SETÝ

MAX
MAX je raná plastická odrůda žlutosemenného pluchatého ovsa
s dobrou odolností k poléhání a vysokým výnosovým potenciálem. Odrůda je velkozrnná a má vysokou objemovou hmotnost. Odrůda je vhodná pro potravinářské i krmné účely.
•
•
•
•

velmi vysoký výnos
středně vysoké rostliny
dobrý zdravotní stav
Doporučení k setí 450 – 500 zrn/m2 (190 – 220 kg/ha)

MELODIE

•
•
•
•

výborný zdravotní stav (odolnost k antraknóze a rzi bobové)
vysoký obsah bílkovin
vysoký výnos
Doporučení k setí 7 – 8 VJ/ha (35 – 40 semen/m2)
(1 VJ = 50 000 semen)

HRÁCH SETÝ

TIP
TIP je nová odrůda úponkového hrachu, která se vyznačuje
vysokým výnosem zrna s velmi vysokým obsahem bílkovin.
Velká konkurenční schopnost vůči plevelům srovnatelná s
listovými typy. Vyznačuje se velmi rychlým počátečním růstem
a brzkým kvetením.
•
•
•
•
•

žlutosemenná středně raná odrůda
vysoká HTS, vysoký obsah proteinů
výborná odolnost vůči poléhání
vysoká konkurenceschopnost vůči plevelům
Doporučení k setí 80 – 120 semen/m2 (250 – 300 kg/ha) v závislosti na půdních podmínkách
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JETEL LUČNÍ

JETELOTRAVNÍ SMĚSI NA ORNOU PŮDU – 100 % BIO SLOŽENÍ

REICHERSBERGER NEU

BIO-FUTTERPROFI KR

•
•
•
•
•
•

vysoký výnos biomasy, vysoký podíl listů
vysoký obsah a výnos bílkovin
dobrá schopnost obrůstání
výborná mrazuvzdornost a přezimování
odrůda vhodná do chladnějších poloh
Doporučení k setí 15 – 25 kg/ha

VOJTĚŠKA SETÁ

NARDIAN
•
•
•
•

vysoký obsah bílkovin
odolná vůči suchu a nízkým teplotám
odolnost vůči chorobám
Doporučení k setí 25 kg/ha

Jetel luční – 30 %
Jetel plazivý – 10 %
Jílek vytrvalý – 15 %
Bojínek luční – 25 %
Srha laločnatá – 20 %
•
•
•
•
•

rychle rostoucí vysoce výnosná travní směs
velmi dobrá krmná hodnota
vytrvalost 3 roky, až 4 seče za rok
setí od dubna do srpna, výsevek 25 kg/ha
vhodná do vyšších poloh (nad 500 m n.m.)

BIO-FUTTERPROFI KM
Jetel luční – 30 %
Jetel plazivý – 5 %
Jílek vytrvalý – 25 %
Jílek mnohokvětý – 15 %
Srha laločnatá – 10 %
Bojínek luční – 15 %
• velmi vysoký výnos a krmná hodnota
• vytrvalost 2 – 3 roky, až 5 sečí za rok
• setí od dubna do srpna, výsevek 25 kg/ha

BIO-FUTTERPROFI LR
Jetel luční – 10 %
Jetel plazivý – 5 %
Vojtěška setá – 40 %
Bojínek luční – 25 %
Srha laločnatá – 15 %
POHANKA SETÁ

BILLY
• přerušovač osevního postupu – není příbuzná s žádnou hlavní
plodinou
• nenáročná na pěstování
• dobře snáší suché podmínky
• rychlý růst, dobře roste i na horších půdách
• vymrzá, není problém s jejím růstem v následné plodině
• Doporučení k setí: 50 – 80 kg/ha

•
•
•
•
•

vytrvalost 3 – 4 roky, až 4 seče za rok
vhodnost do sušších lokalit s lehkými půdami
nadprůměrná krmná hodnota
setí od dubna do srpna, výsevek 30 kg/ha
využití na senáž, seno, zelenou píci

KUKUŘICE

PIRRO FAO 210 – hybrid vhodný na siláž
OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ (CARDUI MARIAE L. GART.)

RIZZO FAO 220 – hybrid vhodný na siláž
PERRERO FAO 230 – hybrid vhodný na siláž i na zrno
GARRIDO FAO 230 – hybrid vhodný na siláž i zrno
DANUBIO FAO 260 – hybrid vhodný na siláž i zrno

• Obsah farmaceuticky využitelných látek min. 2,50 %
• Vhodný typ pro doplněk přímé výživy zvířat ve formě
hepatoprotektiva
• Vhodný do všech výrobních oblastí ČR
• Doporučený výsevek 15 kg/ha
• Balení 25 kg/pytel

bioosiva / jaro 2019

STRANA 4

KONTAKTY

Libor KOZLOVSKÝ
obchodní zástupce pro severní Čechy
tel: 606 602 671
libor.kozlovsky@saatbau.com

Tomáš KONEČNÝ
obchodní zástupce pro severní Moravu
tel: 727 810 988
tomas.konecny@saatbau.com

Zdeněk ŠNEJDAR
obchodní zástupce pro západní Čechy
tel: 602 452 503
zdenek.snejdar@saatbau.com

Petr ZAORAL
obchodní zástupce pro střední Moravu
tel: 607 522 532
petr.zaoral@saatbau.com

Jan ŠRÁMEK
obchodní zástupce pro jižní Čechy
tel: 602 736 753
jan.sramek@saatbau.com

Jiří HÝŽA
obchodní zástupce pro jižní Moravu
tel: 702 181 049
jiri.hyza@saatbau.com

Miroslav VENCL
obchodní zástupce pro východní Čechy
tel: 602 543 200
miroslav.vencl@saatbau.com

Veronika ŠÍPKOVÁ
obchodní zástupce pro Vysočinu
tel: 602 457 731
veronika.sipkova@saatbau.com

Liberec

Děčín

Most

Mělník
Louny

Karlovy
Vary

Rakovník

Plzeň jih

Jičín

Mladá
Boleslav

Praha
západ

Náchod
Jeseník

Hradec
Králové

Nymburk
Praha

Beroun

Plzeň sever
Plzeň

Trutnov

Semily

Kladno

Cheb

Tachov

Jablonec
n. N.

Česká Lípa

Litoměřice

Chomutov

Sokolov

Ústí
n. L.

Teplice

Ladislav HRBÁČEK
obchodní zástupce pro střední Moravu
tel: 602 128 020
ladislav.hrbacek@saatbau.com

Rychnov n. K.

Pardubice
Kolín

Praha
východ

Bruntál

Šumperk
Ústí n. O.

Kutná Hora

Opava

Chrudim

Karviná
Ostrava

Rokycany
Benešov

Svitavy

Havlíčkův
Brod

Příbram

Domažlice

Nový Jičín

Olomouc
Přerov

Prostějov

Žďár n. S.

Frýdek Místek

Blansko
Klatovy

Tábor

Písek

Pelhřimov

Strakonice
Třebíč
Prachatice

České
Budějovice

Vsetín

Jihlava

Jindřichův Hradec

Brno
Brno
Venkov

Vyškov

Kroměříž

Zlín

Uherské
Hradiště
Hodonín

Znojmo
Břeclav
Český Krumlov

saatbau česká republika s.r.o.,
Jiřího Wolkera 3071, 438 01 Žatec, tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, fax: +420 415 211 812, pavla.zelena@saatbau.com,
ceska@saatbau.com, www.saatbau.com
Firma SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. je registrována podle zákona č. 242/2000 Sb. v platném znění o ekologickém zemědělství jako
osoba podnikající v ekologickém zemědělství a je kontrolována kontrolní organizací Biokont CZ, s.r.o.

