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bioosiva podzim 2021
Nové odrůdy
***

STRANA 2

úvod / podzim 2021

ních směsí a jetele. Každoročně váš
zájem o toto zboží roste. Z toho
usuzujeme, že rma SAATBAU je
evropskou špičkou ve výrobě kvalitních drobných semen v ekologickém
režimu.

O

PŠENICE OZIMÁ
ANGELUS ( )
BALITUS (A)
EBNERS ROTKORN
LUKULLUS (E)

Dostáváme od vás mnoho ohlasů
na prodejní e-shop, který jsme uvedli do provozu před minulou jarní
JEČMEN OZIMÝ
sezónou. Jsme rádi, že nový prodejADALINA
ní portál se vám líbí. Do budoucna
TRITIKÁLE OZIMÉ
plánujeme několik vylepšení. Pokud
TRIBONUS
víte o něčem, co byste na našem eshopu www.saatbau.cz přivítali,
PELUŠKA OZIMÁ
neváhejte se s jakoukoliv připomínARKTA
Vážení obchodní partneři,
kou obrátit na vašeho obchodního
JETEL LUČNÍ
zástupce. Firma SAATBAU vám
REICHERSBERGER NEU
právě držíte ve vašich rukou vždy najde to nejlepší řešení.
katalog pro zásev podzimní sezóVOJTĚŠKA SETÁ
ny 2021. Doufáme, že neztrácíte Osobní setkávání s vámi bylo
TRIADE
optimismus, vaše práce vás stá- a možná ještě bude trochu komJETELOTRAVNÍ SMĚSI
le těší i naplňuje. Firma SAAT- plikované, ale nebojte se s našimi
BIO-F
KR
BAU usiluje o maximální výsledky obchodními zástupci komunikovat
BIO- F
KM
svých odrůd. Šlechtí a vybírá stále prostřednictvím telefonu, e-mailu.
BIO-F
LR
nové odrůdy plodin pro pěstová- Tým SAATBAU je vám nápomoHOŘČICE SETÁ
ní v ekologickém režimu, abys- cen při výběru odrůd či hodnocení
CARNELLA
te mohli objevovat stále nové vašich porostů.
možnosti hospodaření.
JARO 2022
Pro novou sezónu vám přeji mnoho
Pro podzim 2021 doporučujeme úspěchů na vašich polích se značKONTAKTY
držet se osvědčených odrůd ově- kou:
řené extremními podmínkami
- několika sezónami prověřená pšenice ozimá BALITUS, která zaručí
výnosovou stabilitu i v extrémních
výkyvech počasí. Stálicí zajišťující
skvělé výsledky a jistotu produkce
slámy při použití minima vstupů je
pšenice ANGELUS, kterou neustále
Ing. Jan Horejsek
poptáváte, což nás velice těší.
jednatel rmy SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.

Kvalitní osivo,
úspěšná sklizeň.

Pestrost osevního postupu potažmo i odrůd je klíčová pro zachování úrodnosti vašich polí a zároveň
zdravotního stavu porostů. Proto se
nebojte zkoušet nové odrůdy - mnohonásobně se vám to vyplatí.
Velice nás těší stále se zvyšující
zájem o pěstování našich jetelotrav-
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STRANA 3

pšenice ozimá / podzim 2021

ANGELUS (A)
Sláma, výnos, kvalita
ANGELUS je osinatá poloraná, výkonná
a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. ANGELUS se vyznačuje dobrými agronomickými vlastnostmi,
vysokou odolností vůči poléhání a komplexní
odolností vůči listovým chorobám. Odrůda
má dobrou odolnost vůči žluté rzivosti pšenice (rzi plevové), zejména na rasy Clement
a Solstice. ANGELUS je odrůda vyššího vzrůstu
a poskytuje vysoký výnos slámy.
• poloraná odrůda s pekařskou jakostí A
• stabilní vysoké výnosy
• vysoká odolnost fusariu v klase a padlí
travnímu
• stabilní číslo poklesu
• komplexní zdravotní stav
• velmi vysoká mrazuvzdornost
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
44
V
99
O
Pěstitelské doporučení:
V
3,5 – 4,2 MKS/ha
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pšenice ozimá / podzim 2021

Kvalitní osivo,
úspěšná sklizeň.
BALITUS (A)
Úspěšná cesta k cíli
Odrůda BALITUS byla na základě svých příznivých vlastností vybrána jako velmi vhodná odrůda do ekologického zemědělství a zařazena do ekologického SDO v pokusech ÚKZÚZ. BALITUS je
bezosinná raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem.
BALITUS se vyznačuje dobrými agronomickými
vlastnostmi, velmi vysokou odolností vůči poléhání a komplexní vysokou odolností vůči listovým
chorobám. BALITUS má stabilní pekařskou kvalitu. BALITUS lze pěstovat na stanovištích s nižší
půdní úrodností nebo jako odrůdu vhodnou pro
low input způsob pěstování.
• raná bezosinná potravinářská odrůda
• plastická odrůda
• vhodná do všech výrobních podmínek
• velmi vysoká odolnost vůči poléhání (9)
• výborné agronomické vlastnosti
• vysoká mrazuvzdornost
• dobrá odolnost vůči přísuškům
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
47
V
91
O
Pěstitelské doporučení:
V
3,5 – 4,5
/
T
20.9. – 5.10.
(BVO 15.9. – 30.9.)
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pšenice ozimá špalda / podzim2021

-

EBNERS ROTKORN
Výnosná a stabilní
EBNERS ROTKORN je pozdní pluchatá odrůda
s rozpadavým klasem ozimého charakteru, sklovitějšího zrna s vysokou nutriční hodnotu danou
vysokým obsahem minerálních látek a bílkovin (příznivé složení aminokyselin). EBNERS
ROTKORN je nenáročná na klimatické a půdní
podmínky. V porovnání s pšenicí setou snáší
i zamokřené pozemky. Jako předplodina je nevhodná pšenice ozimá vzhledem k zvýšenému riziku
houbových chorob (choroby pat stébel). K setí se
používají zásadně nevyloupané klásky zbavené
osin, protože vymlácením zrna dochází k poškození embrya, které je chráněno pluchou. Výnos
je tvořen vyšším počtem menších klasů. EBNERS
ROTKORN je velmi odolný vůči plísni sněžné,
padlí travnímu a rzi pšeničné. Pro sklizeň je třeba
upravit kombajn tak, aby se dobře oddělily jednotlivé klásky. EBNERS ROTKORN je optimální
sklízet v plné zralosti při nižší vlhkosti. V každém
případě je nutné skladovat zrno špaldy zásadně nevyloupané. Odrůda snáší extrémní teplotní
a vlhkostní podmínky (snese nadbytek vláhy). Má
nízké nároky na teplotu, vyniká mrazuvzdorností a snáší i extrémní vedra (vyjma dozrávání). Je
mimořádně odolná proti vyležení pod vysokou
vrstvou sněhu.
• zrno červenohnědé barvy
• vysoká odnoživá schopnost
• mohutná kořenová soustava
• výnosový potenciál na úrovni 3,5 - 5 t/ha.
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
115
V
140
O
Pěstitelské doporučení:
V
1,6 – 2
/
T
20.9. – 5.10 .
(BVO 15.9. – 30.9.)
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LUKULLUS (E)
Elitní kvalita na elitní půdy
LUKULLUS je mimořádně vhodná odrůda do ekologického režimu hospodaření, zejména do lepších
půdních podmínek. Jedná se o osinatou poloranou, výnosnou pšenici s potravinářskou kvalitou E
s vysokým obsahem bílkovin. LUKULLUS je předurčen pro pekařské výrobky nejvyšší jakosti, jako
jsou např. listová těsta. Odrůda se vyznačuje velmi
dobrou odolností vůči chorobám a dobrou mrazuvzdorností. Předností odrůdy je vysoká odolnost
stresu ze sucha.
• raná osinaná potravinářská odrůda
• odrůda do lepších výrobních podmínek
• výborné agronomické vlastnosti
• vysoký obsah bílkovin
• ochrana před černou zvěří
• vysoká odolnost přísuškům
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
45
V
91
O
Pěstitelské doporučení:
V
3,5 – 4,8 KS/
T
20.9. – 5.10.
(BVO 15.9. – 30.9.)

pšenice ozimá / podzim 2021

STRANA 7

ječmen ozimý / podzim 2021

ADALINA
Rychlá, pevná, výnosná

NEW

ADALINA je raná výnosná odrůda ječmene ozimého s vynikající krmnou hodnotou. Odrůda
ADALINA je plastická, velmi výnosná, vyznačuje
se dobrým zdravotním stavem a výnosovou stabilitou. Odrůda vyniká vysokou odolností vůči
hlavním virovým chorobám, kterými jsou virová
zakrslost ječmene (BYDV) a žlutá mozaika ječmene (BaYMV).
• velmi raná víceřadá krmná odrůda rezistentní
BaYMV Typ 1
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních
podmínek
• KLIMAFIT odrůda (vysoká odolnost přísuškům)
• odrůda s výbornými agronomickými
vlastnostmi
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
49
V
90
O
Pěstitelské doporučení:
V
2,8 – 3,2
/
T
20.9. – 30. 9.
(BVO 15.9. – 25.9.)
•
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TRIBONUS
Maximální výnosová jistota
TRIBONUS je poloraná odrůda ozimého tritikále nižšího vzrůstu s vysokým výnosovým
potenciálem a vysokou odolností vůči polehání. Vyniká vysokou odolností proti padlí.
Plastická odrůda vhodná do všech výrobních
podmínek. S příznivou širokou odolností vůči
chorobám dosahuje vysokého výnosu zrna.
Vhodný termín setí je poslední dekáda září až
počátek října s výsevkem 120 až 200 kg na hektar. K vysokému výnosu tato odrůda ještě přidává 3 bonusy: nepoléhavost, zimovzdornost,
vynikající odolnost vůči listovým chorobám.
• poloraná robusní odrůda
• plastická do všech výrobních podmínek
• výborné agronomické vlastnosti
• vhodné na zrno
• ochrana před černou zvěří
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
37
V
110
O
Pěstitelské doporučení:
V
3 –4 MKS/HA
T
20.9. – 5.10.
(BVO 15.9. – 30.9.)

tritikále ozimé / podzim 2021

peluška ozimá / podzim 2021
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ARKTA
Bílkovinové plus
ARKTA je peluška ozimá, která je zdrojem kvalitní a na bílkoviny bohaté píce určené především
pro skot a též vynikající předplodinou obohacující
půdu o dusík, zlepšuje půdní strukturu a působí
fytosanitárně. Vhodná do luskovinoobilních směsek využívaných na zelené krmení či senáž, lze ji
však pěstovat i v čisté kultuře. Je vhodná do všech
výrobních oblastí ČR. ARKTA vyniká dobrou přezimovací schopností, rychlým jarním počátečním
růstem. Výhodou odrůdy ozimé pelušky ARKTA
je časná jarní sklizeň kvalitní píce, vysoký výnos
zelené i suché hmoty a hrubých bílkovin. Nízká
hmotnost tisíce semen = úspora nákladů na osivo.
Velmi dobrá předplodinová hodnota.
∙ nízká HTS
∙ plasticita
∙ vynikající zdravotní stav
∙ rychlý počáteční růst
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
200 g
Pěstitelské doporučení:
V
:
1 – 1,2 MKS/ha čistá kultura
0,4 – 0,5 MKS/ha + 2,0 – 2,5 MKS/ha jarní obilí
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REICHERSBERGER NEU
Úspěšná cesta k cíli
REICHERSBERGER NEU je odrůda diploidního
jetele lučního schopného dát vysoký výnos biomasy díky vysokému podílu listů. To se odráží i na
vyšším výnosu bílkovin. Velice dobře obrůstá po
sečích a má výbornou mrazuvzdornost, díky které
také dobře přezimuje. Hodí se proto také do chladnějších oblastí. Díky dobrému obrůstání je schopen dát až čtyři seče během vegetace. Protože patří mezi leguminózy, je schopen obohacovat půdu
o dusík a je tedy vynikající předplodinou.
∙ raná až středně raná odrůda
∙ vysoký výnos sena i zelené hmoty
∙ vysoká zimovzdornost a vytrvalost
Pěstitelské doporučení:
Výsevek
20 - 25 kg/ha

jetel luční / podzim 2021
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vojtěška setá / podzim 2021

TRIADE
Sucho ji nezaskočí

NEW

TRIADE je středně raná vojtěška setá vyššího
vzrůstu (75 – 80 cm). Je vysoce odolná vůči suchu
a chladu. Po sečích i na začátku jarní vegetace
rychle obrůstá. Je velmi odolná vůči hlavním chorobám. Má velmi dobrý poměr mezi listy a stonky
a pomalu ligni kuje. Je velmi plastická a hodí se
do všech míst, i do okrajových oblastí, pěstování
vojtěšky. Vyhovují ji půdy s pH nad 6,5. V případě
nevhodného pH je potřeba vápnit. Nesnáší zamokřené a studené půdy.
∙ plastická odrůda
∙ výborný zdravotní stav
∙ odolnost vůči suchu
Pěstitelské doporučení:
V
25 kg/ha

STRANA 12

travní směsi / podzim 2021

BIO-Futterpro KR
Geniální složení
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-Futterpro LR
Krmné hodnoty na prvním místě
Jetel luční – 10 %
Jetel plazivý – 5 %
Vojtěška setá – 40 %
Jílek vytrvalý – 5 %
Bojínek luční – 25 %
Srha laločnatá –15 %

BIO- Futterpro KM
Krmná kvalita na prvním místě
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

∙ 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
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hořčice setá / podzim 2021

CARNELLA
Zúrodní a potěší
CARNELLA je hořčice bílá, která se používá na
zelené hnojení nebo jako meziplodina pro svůj velmi rychlý počáteční vývoj. Patří mezi středně rané
odrůdy se střední výškou rostlin, rychle zakrývá
půdu a při včasné sklizni její stonek nedřevnatí.
Nemá velké požadavky na vláhu při klíčení. Nejvhodnějším termínem pro setí na zelené hnojení
je polovina srpna až polovina září při výsevku
20 kg na hektar. Patří mezi odrůdy rezistentní vůči
háďátku. Při setí na produkci semene je vhodný
termín konec března, začátek dubna, kdy nehrozí
větší jarní mrazíky. Výsevek je 6 až 7 kg.
∙ rychlý počáteční vývoj
∙ středně raná
∙ středně vysoká
Agrotechnické vlastnosti:
HTS
6
V
160
Pěstitelské doporučení:
V
0,8 MKS/
3 MKS/

(6 - 7
(20

/ )
/ )

připravujeme / jaro 2022
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Připravujeme:
PŠENICE JARNÍ

KAPITOL (E)
• středně raná
• pekařská elitní kvalita

TRIADE
• odolná vůči suchu
• odolná chorobám
• vysoký obsah bílkovin

TRITIKÁLE JARNÍ

MAMUT
• středně raná odrůda
• vysoký výnos

WILMA
• sředně raná odrůda
• vysoká krmná hodnota

MAX
• raná plastická odrůda žlutopluchatého ovsa
• vysoký výnosový potenciál
• vysoká objemová hmotnost a střední HTZ
• velmi vysoká kvalita zrna
• vhodný pro potravinářské i krmné účely

ARMANI
• žlutosemenná odrůda
• vysoký výnosový potenciál
• pluchatá odrůda

TIP
• žlutosemenná pozdní odrůda středního vzrůstu
• dobrá odolnost vůči polehání
• nejvyšší obsah dusíkatých látek v kulatém zrně

BIO-FUTTERPROFI KR
• 40 % jetel luční a jetel plazivý
• tři druhy trav – jílek vytrvalý, srha laločnatá
a bojínek luční

BIO-FUTTERPROFI KM
• jetel luční a jetel plazivý
• druhy trav – jílek vytrvalý, srha laločnatá
a bojínek luční, jílek mnohokvětý

BIO-FUTTERPROFI LR
• hlavní komponent vojtěška doplněná jetelem lučním
i plazivým (55%)
• zbytek je zastoupen srhou a bojínkem
• směsi vydrží na stanovišti 2 až 3 i 4 roky při možných
až 4 sečích

CARNELLA
• poloraná s rychlým počátečním růstem
• středně vysoký vzrůst

• potravinářská
• vhodná také jako meziplodina

SAXON
• žlutosemenná odrůda
• nejnižší HTS

ARVIKA
• pozdní odrůda jarní pelušky
• vhodná do luskovinoobilních směsek na krmení, senáž
i zelené hnojení, nízká HTS
• vysoká plasticita, výborný zdravotní stav

REICHERSBERGER NEU
• vysoký výnos biomasy
• hodící se i do chladnějších poloh

• meziplodina
• pastva pro včely

ZAFIRO
DANUBIO
PERRERO
BIORO
MELODIE
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kontakty / podzim 2021

vojtěškas setá / jaro 2021
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aktuálně
PŘED VÝBĚREM ODRŮDY VÁM DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE, KTERÝ VÁM POSKYTNE INFORMACE K PĚSTOVÁNÍ VE VAŠÍ OBLASTI.
VYUŽIJTE VÝNOSOVÝ A KVALITATIVNÍ POTENCIÁL NAŠICH ODRŮD.

B

V

D

Vzhledem ke zvyšující se
poptávce po bioosivech
jak v České republice,
tak v naší mateřské rmě
v Rakousku, hledáme pro
novou sezónu množitele
pro bioosiva, bez kterých
si nelze ekozemědělství
představit. Kromě ozimých obilovin by bylo
dobré rozšířit i množení
jarních plodin – pšenice, ovsa, pelušky, hrachu
a jarního tritikále.

Naše rma nabízí možnou spolupráci při výkupu bio-merkantilu s tím,
že
upřednostňujeme
produkci z porostů, kam
jsme dodali naše bio-osivo. Našim cílem je spokojený zákazník, neboť
vždy platí už velmi staré rčení: „Dobrý obchod
musí být výhodný pro
obě strany.“

Od podzimu 2020 je
pro objednávky bioosiv
zřízen e-shop. Zde vidíte přehledně množství
bioosiv k dispozici, cenu
a dostupnost. V případě dotazů k fungování
e-shopu,
objednávání
a poradenství k odrůdám kontaktujte svého
obchodního zástupce.
Pokud pro nás množíte, máte poptávku po
větším množství osiva, kontaktujte svého
obchodního
zástupce
a lze upravovat splatnost, ceny, případně
započítávat osivo s produkcí množení.

Pro množení je důležitý
i správný výběr pozemků, kde by se neměly
vyskytovat vytrvalé plevele jako jsou pcháč, pýr,
šťovík apod.

P

V oblasti bio zemědělství
je důležitá i poradenská
činnost. V případě naší
spolupráce v oblasti
množení a pomoci při
výkupu bio-merkantilu
nabízíme možnost poradenství našich odborní- Tým SAATBAU děkuků, kteří mají letité zku- je za pochopení.
šenosti v ekologickém
zemědělství. Vzájemná
spolupráce přinese užitek oběma stranám.

INFORMACE A
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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.

