
 



 

  
Vážení obchodní přátelé a pěstitelé,  
 

předkládáme Vám pro jarní sezónu náš katalog osiv kukuřice, sóji, 
máku a čiroku.  

Děje se tak v poměrně turbulentní době, která bohužel firmám 
podnikajícím v zemědělství přináší více nepříznivých zpráv než těch lepších. 
Od zdražování všeho možného, které asi nejcitlivěji postihne vstupy 
v oblasti hnojiv, energií, dopravy atd. až po stále se zvyšující nároky a 
nařízení od evropských orgánů, související s novou „zelenou“ politikou. 
Nehledě na situaci „covidovou“, která nám zřejmě opět výrazně omezí 
profesní i občanské setkávání na různých akcích. 

V oblasti osiv se zatím žádná dramatická situace v oblasti zvyšování 
cen nekoná a věřím, že tomu tak zůstane i po novém roce. S firmami některá 
jednání ještě probíhají, v rámci případných objednávek a cenových relací se 
obracejte především na mého kolegu Vojtěcha Svatoše.  

Nově máme v katalogu zařazeny hybridy kukuřice od firem Dekalb 
a Pioneer a osivo máku od společnosti Český mák s.r.o.   

Pro ty co hledají osiva se zajímavou cenovou relací v poměru k jejich 
výkonu chci upozornit na nabídku z katalogu od maďarské společnosti 
Gabonakutató Nonprofit Kftd. Tato firma patří v Maďarsku k největším 
šlechtitelským ústavům a její snahou je, aby vyšlechtěné odrůdy a hybridy 
dokázali vyeliminovat účinky neustále se měnících klimatických podmínek. 
I v našich pokusech a u zákazníků jsme se přesvědčili, že se jedná o kvalitní 
materiál.  

Budu rád, když se při výběru osiv obrátíte na naši firmu a přeji 
úspěšný rok 2022. 

           Ing. Vladimír Pavliš, vedoucí obchodu 
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 Tříliniový velmi raný hybrid vhodný na siláž i zrno 

 Dobrá úrodnost i v extenzivních podmínkách 

 Vhodný do oblastí s kratší vegetační dobou a chladnějších podmínek 

 Mohutný kořenový systém a silný, pevný stonek 

 Dobrá odolnost fuzariózám 

 Výsevek 80 – 90 tis. semen/ha 

 

 Tříliniový velmi raný hybrid, vhodný na siláž i zrno 

 Rychlý počáteční růst, vynikající suchovzdornost 

 Vhodný i pro pozdní zásev nebo do vyšších a chladnějších 

pěstitelských oblastí 

 Možnost úspěšného setí po sklizni ozimých obilních předplodin 

(energetické žito) na zeleno, jako následná plodina na siláž 

 Kvete před nástupem letních horkých teplot, proto bývá palice dobře 

opylovaná až do špičky 

 Dobrá odolnost fuzariózám a helmintosporióze 

 Výsevek 95 – 100 tis. semen/ha 

  



 

 

 Dvojliniový hybrid vhodný na siláž i zrno 

 Vynikající suchovzdornost, mohutný kořenový systém 

 Výborné výsledky v intenzivních pěstitelských podmínkách, 

nadprůměrné v extenzivních 

 Dobrá odolnost fuzariózám 

 Výsevek 90 – 95 tis. semen/ha 
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Sprinter mezi pozdními výsevy 
 

 Tříliniový silážní hybrid. Výška rostlin je střední až vysoká, palice 
vysoko nasazené, počet řad zrna vysoký. Typ zrna T–M. 

 Velmi raný s rychlým počátečním vývojem 

 Hybrid je vhodný pro pozdní setí po zaorávkách nebo silážním žitu 

 Kvalitní siláž, vysoký obsah škrobu, vhodný na pozdní setí 

 Výsevek: siláž 95 – 100 tis. semen/ha 

   na biomasu 100 – 105 tis. semen/ha 
 

Spolehlivý hybrid 

 Dlouhodobě ověřený, vhodný pro pozdnější termíny výsevu 

 Vhodný na biomasu pro bioplynové stanice po sklizni silážního žita 

 Typ zrna tvrdý až mezityp, kratší sklizňové okno při optimální sušině 

 Výsevek: siláž 95 – 100 tis. semen/ha 

   na biomasu 100 – 105 tis. semen/ha 
 

Prima kukuřice 

 Všestranné využití na zrno, siláž i biomasu 

 Rychlý počáteční vývoj, velmi dobrá odolnost vůči suchu a chladu 

 Vysoký výnos zelené hmoty, pevný stonek 

 Lze využít i na pozdní výsevy 

 Výsevek: siláž 95 – 100 tis. semen/ha 

   na biomasu 100 – 105 tis. semen/ha 

 

 

Akční Hybridy 
 

TOP 
Hybridy 
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Typický hybrid 

 Všestranné využití na siláž i zrno 

 Velmi rychlý počáteční růst, vysoké rostliny 

 Středně vysoko nasazené palice, výborná odolnost chladu                                                                                                                                                                                                                                                          

 Silný stay green efekt, vysoký výnos silážehodný i pro výrobu biomasy 

 Výsevek: siláž 90 – 95 tis.semen/ha 

    na biomasu 90 – 95 tis. semen/ha 
 

Radost z pěstování kukuřice 

 Velmi raný dvouliniový universální hybrid, vysoká plasticita  

 Výborná odolnost stresovým podmínkám a tolerance chladu 

 Vysoké rostliny, palice středně až vysoko nasazené 

 Poskytuje delší období ke sklizni, vysoká HTZ, štíhlé vřeteno 

 Výsevek: siláž 90 – 95 tis.semen/ha 

   na biomasu 90 – 95 tis. semen/ha 
h 

Dokáže více siláže 

 Velmi raný, dvouliniový silážní hybrid vhodný zejména pro 

bramborářské výrobní oblasti. Počáteční vývoj rostlin je velmi rychlý 

 Vysoký výnos a kvalitní siláž, vysoký obsah škrobu 

 Dozrává pozvolna a nemá silný stay green efekt  

 Výsevek: siláž 90 – 95 tis.semen/ha 

   na biomasu 90 – 95 tis. semen/ha 

TOP 
Hybridy 

 

TOP 
Hybridy 
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Síla Dunaje 
 

 Tříliniový hybrid, s typem zrna tvrdý až mezityp 

 V rámci koncernu Saatbau nejprodávanější a velmi oblíbený hybrid 

 Rostliny jsou vysoké, s vysokým nasazením palic, stonek je pevný a 

nedochází k jeho lámání před sklizní 

 Vyznačuje se velmi rychlým počátečním růstem, na suchých 

lokalitách se velmi dobře vyrovná s přísušky 

 Zrno má vysoký podíl sklovité části a lze ho využít na výrobu krupice 

 Hrubý šrot je možné zařadit do krmné dávky dojnic, kde vykazuje 

nižší degradaci škrobu v bachoru 

 Výsevek: siláž 90 – 95 tis.semen/ha 

   na biomasu 90 – 95 tis. semen/ha 

 

 

Výnos nemusí filmovat 
 

 Středně raný silážní hybrid s typem zrna tvrdý až mezityp 

 Jarní vývoj velmi rychlý, rostliny velmi vysoký, nasazení palic je 

vysoké 

 Vysoká produkce zelené hmoty 

 Vhodný do sušších oblastí, velmi dobrá tolerance k suchu 

 Doporučený výsevek:            na siláž 85 – 90 tis. zrn  

na biomasu pro bioplynové stanice: 90 – 95 tis zrn 

TOP 
Hybridy 

 

TOP 
Hybridy 
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Nové Angelo, naplní žlaby snadno! 
 

 Tříliniový hybrid s typem zrna tvrdý až mezityp. 

 Všestranné využití na: zrno, siláž, LKS i CCM 

 Rostliny velmi vysoké, nasazení palic je vysoké, palice dlouhé 

 Snadný výmlat, zrno má nízkou vlhkost, rostliny se nelámou 

 Plastický k výrobním podmínkám, odolává velmi dobře stresům 

Výsevek: zrno 80 – 85 tis.semen/ha 

                 siláž 85 – 90 tis.semen/ha 

   na biomasu 90 – 95 tis. semen/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 
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    Naše herbicidní doporučení: 
 

Cuter 1 l/ha + Liberator 20 g/ha (cenově zajímavé řešení) 

(mesotrione, rimsulfuron, thifensulfuron-methyl)  

– Cuter totožný s přípravkem Callisto 100 

– Liberator totožný s přípravkem GRID 

– kompletní spektrum, nemá omezení PHO 

 

Akris 2-3 l/ha (dimethenamid-P, terbuthylazine) 

– jediný preemergentní herbicid i s možností použití až do 6. listu kukuřice 

– výborná pohyblivost v půdě, nízká závislost účinnosti na půdní vlhkosti, 
příjem účinných látek přes kořeny, klíčky i listy plevelů 

– široké spektrum účinku –> kontroluje všechny významné jednoleté plevele 

 

Kelvin Duo 50 – 90 g/ha (nicosulfuron, rimsulfuron) 

– je určený k postemergentnímu hubení pýru, ježatky kuří nohy a jednoletých 
dvouděložných plevelů v kukuřici 

– pcháč oset potlačuje ve fázi listové růžice, ideální partner do kombinace 

 

 



 

 

NOVINKA 
 

 

 
  

Stabilita. Výnos. Kvalita 

 Typický silážní hybrid 

 Rostliny jsou vysoké, mají dlouhé, výše nasazené palice 

 V letech 2017-2019 ukázal velmi stabilní výnos v různých podmínkách 

 Rychlý start do vegetace, vhodný na dosevy, nebo pozdní výsevy 

 Excelentní stravitelnost vlákniny a obsah škrobu 

 Výsevek: siláž 80 – 100 tis. semen/ha  

Pro vysoký výnos škrobu z hektaru 

 Vysoký hybrid s hustým olistěním a velkými palicemi Výsevek:  

 Vynikající poměr palice ke zbytku rostliny, vysoký výnos škrobu 

 Rostliny jsou poměrně chladuvzdorné - dobře tolerují jarní chlad 

 Možné využití na zrno  

 Výsevek: siláž 90 – 95 tis. semen/ha 
 

Pro dojnice jen to nejlepší 

 Silážní hybrid s vysokým výnosem hmoty a obsahem škrobu  

 Velmi dobrá chladuvzdornost a rychlý počáteční růst  

 Tolerantní k suchým podmínkám, vynikající parametry stravitelnosti 

 Možné případné využítí na bioplyn  

 Výsevek: siláž 80 - 95 tis. semen/ha 



 

 

 

 

 

Jistota výnosu 

 První generace hybridů, která nabízí hlavně vysoký výnos a kvalitu 

 Rostliny jsou vysoké, mohutné, se silným olistěním 

 Dobrý zdravotní stav, chladuvzdornost a rychlý počáteční růst 

 Výsevek: siláž 85 – 95 tis. semen/ha 
 

Výnos a kvalita do sucha 

 Hybrid kombinuje vysoký výnos a kvalitu 

 Výborná stravitelnost vlákniny ho předurčuje k výživě dojnic a díky  

vysokému výnosu kvalitní hmoty má potenciál i při výrobě bioplynu 

 Je plastický a má velmi dobré agronomické vlastnosti 

 Vhodný i do lehčích půd 

 Výsevek: siláž 85 – 90 tis. semen/ha 
 

 

Adaptivní hybrid do suchých podmínek 

 Výsevek: siláž 80 - 95 tis. semen/ha 

 Ročníková STABILITA se potvrzuje výsledky napříč Evropou 

 Středně vysoký hybrid, kvete později, ale rychle dozrává ke konci 

 Rostliny mají kořenový systém a palice vytvářejí standardně 18 řad 

 Velmi dobře se adaptuje – lze ho pěstovat po celé ČR 

 Výsevek: zrno 75 – 83 tis. semen/ha 



 

 

TOP hybrid 

 

 

  

Vysoký podíl zrna v siláži 

 Nový velmi raný hybrid 

 Typ zrna: Mezityp až zub 

 Zařazený do kategorie Milk Power® 

 Moučnatý endosperm zubovitého zrna přináší vyšší stravitelnost 

škrobu v trávicím traktu skotu  

 Výsevek siláž: 90 – 95 tis. semen/ha 

 

Zkušenosti z východních Čech 

 Elitní silážní hybrid s raností na           

rozhraní velmi raného a raného 

 Typ zrna: Mezityp 

 Náhrada za osvědčenou P8000 

 Zařazený do kategorie Milk Power®,     

využívaný i pro výrobu bioplynu 

 Patří k nejpěstovanějším hybridům      od 

Pioneeru 

 Silážní hmota dosahuje vysoké      

úrovně stravitelnosti vlákniny  

 Výsevek siláž: 85 – 90 tis. semen/ha 

 



 

 

Pro zvýšení mléčné a masné užitkovosti 

 Zrnový hybrid s raností na rozhraní velmi raného a raného sortimentu 

 Typ zrna: Mezityp až zub 

 V teplejší bramborářské oblasti je využíván pro silážní účel 

 Díky technologii AQUAmax® rostliny lépe odolávají stresu ze sucha 

 Nezklame rychlým tempem uvolňováním vody ze zrna 

 Díky velmi dobrému výnosu zelené hmoty a vysokému podílu zrna se 

začíná čím dál víc využívat k produkci silážní hmoty 

 Výsevek siláž: 85 – 90 tis. semen/ha,  

             zrno 80 – 90 tis. semen/ha 
 

Vysoká produkce silážní hmoty 

 Silážní hybrid 

 Typ zrna: Mezityp až zub 

 Určený pro pěstování v bramborářské a chladnější řepařské oblasti 

 Rostliny jsou vysokého vzrůstu, mohutné, atraktivní 

 Disponuje velmi dobrou stravitelností 

 Hybrid je rovněž využívaný pro tvorbu výrobu bioplynu 

 Výsevek siláž: 80 – 90 tis. semen/ha 

 

 

 



 

 

 

 

Pro zvýšení mléčné a masné užitkovosti 

 Nový silážní hybrid s výhradním využitím pro velmi kvalitní siláž 

 Typ zrna: Mezityp až zub 

 Hybridy Milk Power® jsou určené pro ty kdo zakládají kvalitní a 

energicky bohaté siláže určené pro zvýšení mléčné a masné užitkovosti 

 Siláže jsou rovněž určené pro bioplynové stanice  

 Výsevek siláž: 85 – 90 tis. semen/ha 
 

Vynikající výnos zrna a suchovzdornosti 

 Tento nový hybrid patří do 

kategorie Optimum® AQUAmax®,            

je určený pro pěstování v suchých 

oblastech 

 Ideální pro produkci suchého 

kukuřičného zrna v řepařské oblasti   

 V pokusech v ČR (rok 2019) se stal 

nejvýnosnějším hybridem v raném 

sortimentu s výnosem zrna 12,4 t/ha 

(průměr 6 lokalit) 

 Výsevek siláž: 80 – 90 tis. sem./ha 

                     zrno: 75 – 85 tis. sem./ha  

 



 

 

 

 

 

 

Veškerý sortiment osiv jarního 
modrosemenného máku od společnosti ČESKÝ MÁK 
s.r.o. je testován na vitalitu osiva, která zaručuje tu 
nejvyšší možnou kvalitu osiva! 

 

APLAUS – Naše Česká jednička                            

- odrůda vyšlechtěná v ČR 
registrovaná v roce 2014 

- díky intenzivní udržovacímu 
šlechtění poskytuje velmi 
vysoké a stabilní výnosy už 
šestým rokem 

- vykazuje velmi dobrý 
zdravotní stav 

- velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování 
- I při hustém porostu velmi dobře zaplňuje menší makovice a 

dokáže dát solidní výnosy máku na úkor makoviny 
- odolný proti poléhání a vyvracení rostlin 
- vysoké kvalitativní parametry semene (pěkná modrá barva, 

vůně a chuť)  
- vynikající přizpůsobivost půdním a klimatickým podmínkám 

 



 

 

 

 

 

MS TOPAS – NOVINKA !!!                                                                     

- vysoký a vyrovnaný výnos  
- velmi dobrá odolnost proti 

poléhání a vyvracení 
rostlin 

- odolná proti nežádoucímu 
otevírání tobolek 

- dobrá odolnost proti plísni makové a helmintosporióze  

 

MAJOR 

- při ideálních podmínkách dosahuje nadprůměrných výnosů 
s minimálním počtem hleďáků a dobrým zdravotním stavem 

 

MARATÓN  

- poskytuje vysoký výnosový potenciál s dobrou odolností vůči 
poléhání. Odrůda vhodná do všech výrobních oblastí 

 

OPAL  

- vysoký a stabilní výnosový potenciál s nízkým výskytem 
hleďáků, dobrým zdravotním stavem a velmi dobrou kvalitou 
sklizených semen (chuť, barva, vůně)



 

 

 Středně raný hybrid s velkým genetickým výnosovým potenciálem 

 Vynikající suchovzdornost, vhodný i do špatných půd s horším 

výživným stavem 

 Středně silné stéblo, vynikající odolnost poléhání, dobré odnožování 

 Výška porostu 220 – 270 cm, světle hnědé zrno o HTS 27 – 30 g 

 Obsah cukru 15 – 17 % 

 Dobrá tolerance MDMV a fuzariózám, výsevek na 1 ha (275 tis. semen) 
 

 Středně raný hybrid s velkým genetickým výnosovým potenciálem 

 Výborná suchovzdornost, vynikající odnožování 

 Velmi dobrá odolnost poléhání a pevnost stéblo 

 Vhodný na výrobu kvalitní siláže 

 Výška porostu 250 – 310 cm, světle hnědé zrno o HTS 22 – 24 g 

 Obsah cukru 15 – 17 % 

 Dobrá tolerance MDMV a fuzariózám, výsevek na 1 ha (275 tis. semen) 
 

 Genetický potenciál úrody  8,5 – 9,0 t/ha 

 Laty středně velké, volné, rychlé uvolnění vody, HTZ – 28 – 31 g 

 Zrno bílé, velmi dobrá kvalita, bez taninový 

 Obsah bílkovin 10,5 12,5% 

 Termín setí celý květen, velmi dobrá suchovzdornost 

 Odolný vůči chorobám



 

 

 Raný hybrid s vysokým genetickým výnosovým potenciále 

 Vynikající plasticita i pro špatné půdy 

 Vynikající odnožování, nejtenčí stéblo na trhu 

 Špičková suchovzdornost , odolný vůči chorobám 

 Vhodný na silážování, pastvu, zelené krmení, seno, možnost využití i 

jako meziplodina 

 2-3 seče ročně, výnosový potenciál 16 – 22 t/ha sušiny 

 

 Středně raný tříliniový hybrid s velmi vysokým genetickým výnosovým 

potenciálem 

 Vynikající plasticita i pro špatné půdy 

 Vynikající odnožování, tenké stéblo 

 Famózní suchovzdornost 

 Odolný vůči chorobám 

 Vhodný na silážování, pastvu, zelené krmení 

 2–3 seče ročně, výnosový potenciál 23 – 26 t/ha sušiny



 

 

 

 Raná odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí 

 Středně velké žluté kulaté semeno s tmavým pupkem 

 Vynikající suchovzdornost, stabilita výnosu a zdravotní stav 

 Středně vysoký habitus rostliny s hnědým ochlupením 

 Vysoká odolnost poléhání, vysoká pevnost stébla, vyšší uložení 

nejspodnějších lusků 

 Obsah trypsin inhibitoru 12 – 15 mg/g 

 Vhodná i pro pozdnější termíny setí 

 Na dotaz je možno dodat osivo i v kvalitě BIO 

 Balení: 140 tis. semen (0,25 ha) 

2,8 mil. semen (5 ha, big bag) 

 Středně raná odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí 

 Středně velké žluté kulaté semeno se světlým pupkem a 

nadprůměrnou HTS 

 Vynikající suchovzdornost, stabilita výnosu a zdravotní stav 

 Výborná schopnost větvení a zastínění povrchu půdy, vyšší uložení 

nejspodnějších lusků, vysoký obsah bílkovin a oleje 

 Vysoká odolnost poléhání, vysoká pevnost stébla 

 Balení: 140 tis. semen (0,25 ha) 

2,8 mil. semen (5 ha, big bag) 



 

 

 

 Středně raná odrůda s vynikajícím potenciálem úrody a dobrou 

odolností vůči chorobám 

 Žlutá semena s tmavým pupkem 

 Rostliny s hnědým  ochlupením, středně vysoké 

 Pevnost stébla je velmi dobrá, i při velkém počtu šešulí je odolná proti poléhání 

 Nízký obsah tripsin inhibitoru (TIU) 16,8–20 mg/g 

 Balení: 140 tis. semen (0,25 ha) 

            2,8 mil. semen (5 ha, big bag) 

   
 

 

 aplikací získáte nejen výborný zdroj fosforu a draslíku, ale také 
vhodně upravíte pH vody 

 vhodné především pro insekticidy  
 vynikající rozpustnost – 670 g/l vody o teplotě 20 oC 

 snižuje pH vody (okyselující efekt) a neutralizuje obsah       

hydrogenuhličitanů H2CO3 (změkčuje vodu), což napomáhá příjmu 

živin rostlinou a zvyšuje účinek přípravků na ochranu rostlin 

 lze jej mísit v nádrži i s látkami  

obsahujícími vápník a hořčík 

 výborný poměr cena/výkon 



 

 

 

 

 

 

Bezproblémová a včasná sklizeň 

 Nejranější odrůda ze sortimentu Saatbau 

 Tmavý pupek 

 Skupina ranosti 0000 –  

 Dozraje i v chladnějších oblastech, vhodná na pozdní setí 

 

 

Nový Merlin 

 Nová odrůda s rychlým počátečním vývojem 

 Barva pupku světlá (světle hnědá) 

 Skupina ranosti 0000 

 Velmi dobrá odolnost vůči pukání lusků 

 Vhodná i na pozdní setí 
 

Stálá jednička sortimentu Saatbau 

 Velmi raný 

 Tmavý pupek, fialová barva květu 

 Skupina ranosti 000 

 Výška rostlin střední, odolnost vůči poléhání vyoká 

 Dlouhodobě ověřená 

 

https://www.saatbau.com/cz/


 

 

 

 

 

 

Sázka na jistotu 

 Velmi raná, bezproblémové dozrávání 

 Tmavý pupek 

 Skupina ranosti 000 + 

 Vyšší vzrůst, odolnost poléhání střední až vysoká 

 Plastická na výrobní podmínky 
 

 

Plastický a spolehlivý 

 Velmi raná 

 Světlý pupek 

 Skupina ranosti 000 

 Středně rychlý počáteční růst 

 Velmi dobrá odolnost vůči chorobám 
 

Zlatý ve výnosu proteinů 

 Velmi raná  

 Světlý pupek, fialová barva květu 

 Skupina ranosti 000 

 Rychlý počáteční růst, Vhodná do širokých řádků 

https://www.saatbau.com/cz/


 

 

Mozart v sortimentu sóji 

 Velmi raná, nejpozdnější odrůda ze sortimentu ranosti 000  

 Světlý pupek 

 HTS vysoká 

 Rychlý počáteční vývoj, vysoká odolnost proti poléhání 
 

 

Universal do všech oblastí 

 Světlý pupek, fialová barva květu 

 Skupina ranosti 00 

 Výška rostlin střední až vysoká, vysoká odolnost vůči poléhání 

 Platická k výrobním podmínkám 

Budoucí jednička ve výnosu 

 Novinka v sortimentu Saatbau 

 Světlý pupek, fialová barva květu 

 Skupina ranosti 00 

 Mimořádný výnos bobů, výborný zdravotní stav 

 

 

Ceny osiva sóji budou stanoveny po vydání katalogu. V případě zájmu nás 

kontaktujte. Děkujeme

https://www.saatbau.com/cz/
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