
KATALOG ODRŮD JARO 2014

Další informace na:
www.saaten-union.cz



Pozvánka nacelostátní polní denRostěnice u Vyškovasobota 7. června 2014
Táborčtvrtek 29. května 2014

Pořádají: Saaten-Union CZ a Rapool CZ

BOHATÝ VÝBĚR ODRŮD SAATEN-UNION PRO ČESKOU REPUBLIKU

EU - prodej na základě EU katalogu. Stav informací k listopadu 2013.

Pšenice ozimá E GENIUS předpoklad registrace 2013/14, ATHLON novinka, registrace 2013

A
PATRAS novinka, registrace 2013, BROKAT novinka, registrace 2013,
LAVANTUS novinka, registrace 2013, MULAN, POTENZIAL

B TOBAK novinka, registrace 2013

Krmná TIGUAN, DROMOS, BAGOU

Pšenice ozimá hybridní A HYBERY EU, HYMACK EU

A/B HYFI EU novinka  2014, HYXPRESS EU novinka  2013

Krmná HYLAND EU

Ječmen ozimý 6ř.
TITUS novinka, registrace 2013, SYLVA, HENRIETTE,
TRAVIRA novinka, reg. 2013, LAVERDA, WENDY, TRAMINER

2ř. sladovnický MALWINTA EU

Žito seté Populace MATADOR

Hybridní
SU STAKKATO novinka, registrace 2014,
SU SANTINI novinka, předpoklad registrace 2014, ASKARI, FUGATO EU 

Hybridní pro bioplyn SU PHÖNIX EU novinka 2013

Triticale ozimé Pšeničný typ TULUS, HORTENSO

Ječmen jarní Sladovnický VENDELA novinka pro české pivo 2014, XANADU, MARTHE

Krmný WIEBKE

Oves setý SCORPION, POSEIDON novinka 2014

Hrách setý SALAMANCA, STARTER

Svazenka vratičolistá ANGELIA, AMERIGO EU

Bob polní FUEGO
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VENDELA
Špičkový výkon pro České pivo.

JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
Vynikající výnos zrna, sladovnická kvalita odpovídající 
požadavkům pro "ČESKÉ PIVO", stabilně dobrý zdravotní 
stav a vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým 
podmínkám, to vše jsou vlastnosti moderní odrůdy 
VENDELA a šancí pro každého dobrého pěstitele 
sladovnického ječmene, jak dosáhnout vyšší ren-
tability pěstování.

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý až velmi rychlý
Výška rostlin střední (71 cm)
Metání / zrání rané / středně rané
Odolnost k přísuškům velmi dobrá

Výnos zrna velmi vysoký (105,3 % ošetřená, 107,0 % neošetřená varianta)
Hustota porostu vysoká (počet plodných stébel 814 m2)
Počet zrn v klase vyšší (30 – 32 zrn)
HTZ * střední až vyšší (47 g)
Podíl předního zrna* vysoký 91 %

Kvalita zrna / USJ 3,4
Obsah NL 10,4 %
Relativní extrakt 45 34,9 %
Extrakt 81 %
Kolbach 42,1 %
Dosažitelný stupeň prokvašení 82 %
Diastatická mohutnost 363 j.WK
Friabilita 94 %
Obsah betaglukanů 114 mg/l
Čirost sladiny 1,33

Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 380 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem (s ohledem na Nmin) ŘVO KVO, BVO, OVO
Začátek vegetace 50 kg N/ha 60 kg N/ha
Odnožování 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Odolnost proti poléhání dorá 6,6 (++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzívní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi 
ethephonu + chlormequatu (0,7  – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní +++ (7,2)
Hnědá skvrnitost + (5,0)
Rhynchosporiová skvrnitost ++ (6,2)
Rez ječná +++ (7,7)
Fuzaria klasu ++(+) (6,8)
Neparazitické skvrny ++(+) (6,9)

Fungicidní ošetření (intenzívní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

I přes dobrý zdravotní stav je použití širokospektrálního přípravku ekonomicky 
efektivní a podporuje tvorbu kvalitního zrna.

Vhodnost po obilovině ano

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013, podklad k registraci odrůdy VENDELA

PŘEDNOSTI ODRŮDY
• doporučeno pro "České pivo" 
• špičkový výnos předního zrna 
• zdravý porost až do sklizně
• vysoká tolerance k různým
 půdně-klimatickým podmínkám 

POPIS ODRŮDY
VENDELA je nová mimořádně výnosná sladovnická 
odrůda ječmene jarního dosahující každoročně 
vynikajících výsledků ve všech výrobních oblas-
tech pěstování jarního ječmene.
VENDELA je středně raná odrůda středního vzrůstu
s dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav je 
stabilně dobrý až velmi dobrý. Díky tomu dosahuje 
výtečných výsledků i v neošetřené variantě pěs-
tování.
Všechny sladovnické parametry této výnosné odrůdy 
odpovídají požadavkům pro produkci sladu/piva
s chráněným zeměpisným označením ČESKÉ PIVO.

"Dlouhé klasy s vysokým počtem velkých zrn jsou
u nové VENDELY typickým znakem. Zajímavé také bylo, 
jak rychle se po studeném a vlhkém jaru dokázala 
vypořádat se žlutou barvou. S letošním výnosem 7 t/ha 
mě přesvědčila, že patří z agronomického pohledu
k velmi zajímavým odrůdám". 

Agronom Jiří Novák
ZS Horní Krupá a.s., okres Havlíčkův Brod

Nadmořská výška 450 – 600 m n. m.



MARTHE

Jarní ječmen se špičkovou sladovnickou hodnotou
a vysokým až velmi vysokým podílem předního zrna.

POPIS ODRŮDY
MARTHE je jednou z nejžádanějších sladovnických 
jarních odrůd v Německu. V ČR byla zaregistrována
v roce 2008. Uplatnění této odrůdy na sladovnickém trhu 
je především ve sladovnách Plzeňského Prazdroje a.s.
v Plzni a v Radegastu v Nošovicích a dále pak prostřednic-
tvím exportu do zahraničí. Stejně tak nachází uplatnění
u menších českých sladoven.
Jedná se o středně ranou odrůdu, dosahující vysokého 
výnosu zrna a zejména vysokého podílu předního zrna 
kolem 90 %. HTZ odrůdy MARTHE se běžně pohybu-
je kolem 47 g zdravého zrna. Odrůda je spíše nižšího 
vzrůstu, s dobrou odolností proti poléhání a s dobrou 
odolností proti lámání stébla pod klasem. Odolnost 
k významným chorobám je dobrá až velmi dobrá. Pouze 
komplex hnědých skvrn je na střední odolnosti.

DOPORUČENÍ
Díky své vysoké plastičnosti nemá MARTHE vyhraněné 
požadavky na půdně-klimatické podmínky. Mohou jej 
tedy bez zásadních problémů pěstovat všichni pěstitelé 
v ČR. To dokazuje i rozšíření této odrůdy napříč Evropou. 
Velmi dobře zvládá přísušky a lehčí půdy. MARTHE také 
disponuje velmi slušnou tolerancí k opožděným výsevkům.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně raný
Výška rostlin nižší vzrůst
Metání / zrání střední / střední

Výnos zrna vysoký, stabilní
Hustota porostu vysoká (počet plodných stébel 820/m2)
Počet zrn v klase střední
HTZ střední až vyšší (47 g)

Kvalita zrna
Čirost sladiny 1,00
Podíl předního zrna 90 %
Sladovnická jakost výběrová – 8,3
Dusíkaté látky 11 %
Extrakt 82,8 %
Rel. extrakt 45 48 %
Kolbach 47,8 %
Dosažitelný stupeň prokvaš. 412 j. WK
Diastatická mohutnost 84 %
Friabilita 84 %
Betaglukany 131 mg/l

Výsevek
Časné setí s dobrým se	ovým lůžkem 280 – 320 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 370 zrn/m2

Pozdní setí se špatným se	ovým lůžkem 350 – 390 zrn/m2

Hnojení dusíkem (s ohledem na Nmin) ŘVO KVO, BVO, OVO
Začátek vegetace 50 kg N/ha 60 kg N/ha
Odnožování 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Odolnost proti poléhání dobrá 6,5 (++)

Potřeba růst. regulátorů EC 32 – 35 (1. pol. sloupkování)
jen v případě přehoustlého porostu 1,0 l/ha Terpal

Odolnost k chorobám ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní ++++ (8,8)
Hnědá skvrnitost ++ (5,3)
Rhynchospor. skvrnitost +++ (6,9)
Rez ječná ++(+) (6,3)
Fuzaria klasu ++ (5,0)
Neparazitické skvrny +++ (8,1)

Fungicidní ošetření
Nutno zohlednit infekční tlak použití širokospektrálního přípravku je efektivní a podporuje tvorbu kvalitního zrna.

Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen. Při volbě optimální agrotechniky nutno
zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ



SLADOVNICKÁ JAKOST
Dle podkladů k registraci v ČR odrůda MARTHE
dosahuje v průměru za tři roky zkoušení těchto hodnot:

Sladovnická jakost výběrová 8,3
Dusíkaté látky  11 %
Extrakt   82,8 %
Rel. extrakt 45  48 %
Kolbach   47,8 %
Dosažitelný stupeň prokvaš. 412 j. WK
Diastatická mohutnost 84 %
Friabilita   84 %
Betaglukany  131 mg/l
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MARTHE je výnosem i kvalitou 
mimořádně stabilní odrůda.



JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

XANADU
Jarní ječmen se špičkovou
sladovnickou hodnotou
a stabilně vysokým podílem
předního zrna.
POPIS ODRŮDY
Stabilní, výběrová sladovnická odrůda, kombinující vysoký 
výnos zrna, ranost, nižší vzrůst, vysokou odolnost proti 
poléhání a velmi dobrý zdravotní stav.
Důležitý je také vysoký výnos předního zrna s vyso-
kou HTZ – i přes 48 g.
Předností je zejména mimořádná plastičnost a univer-
zálnost, díky které je tato odrůda registrována a pěsto-
vána ve více než 14 zemích Evropy.
XANADU je typická vyšší hmotností tisíce zrn a vyso-
kým podílem předního zrna. Předností odrůdy XANADU
je také vyvážená odolnost ke všem významným cho-
robám ječmene jarního a to hlavně rezistence k padlí 
travnímu, velmi dobrá odolnost ke rzi ječné, vysoká 
odolnost k fuzariu v klase, což snižuje nebezpečí obsahu 
mykotoxinů, střední odolnost ke komplexu hnědé skvr-
nitosti a rhynchosporiové skvrnitosti. 

DOPORUČENÍ
Výhodou odrůdy XANADU je také vyšší až vysoká 
odnožovací schopnost, tedy vysoký počet plodných stébel. 
To zaručuje stabilitu výnosu v ročnících s opožděným 
termínem setí, kdy obyčejně ječmeny nemají s ohledem 
na prodlužující se světelnou periodu dostatek času na 
potřebnou tvorbu produktivních odnoží. Tedy XANADU
lze sít i v pozdnějším termínu setí. Díky své ranosti 
a rychlému nalévání zrna vykazuje toleranci vůči pří-
suškům v závěru vegetace. 
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Vývoj  
Počáteční vývoj středně raný
Výška rostlin nižší vzrůst
Metání / zrání velmi raný / raný

Výnos zrna stabilně vysoký
Hustota porostu vysoká (počet plodných stébel 818/m2)
Počet zrn v klase střední až vyšší
HTZ střední až vyšší (48 g)

Kvalita zrna
Extrakt 83,3 %
Rel. extrakt 45 42,6 %
Kolbach 45,2 %
Dosažitelný stupeň prokvaš. 405 j. WK
Diastatická mohutnost 80,7 %
Friabilita 80 %
Betaglukany 135 mg/l

Výsevek
Časné setí s dobrým se	ovým lůžkem 280 – 320 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 370 zrn/m2

Pozdní setí se špatným se	ovým lůžkem 350 – 390 zrn/m2

Hnojení dusíkem (s ohledem na Nmin) ŘVO KVO, BVO, OVO
Začátek vegetace 50 kg N/ha 80 kg N/ha
Odnožování 30 kg N/ha 20 kg N/ha

Odolnost proti poléhání velmi dobrá 7,2
Potřeba růst. regulátorů ne
Odolnost k chorobám ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní ++++ (8,5)
Hnědá skvrnitost ++(+) (6,5)
Rhynchospor. skvrnitost ++(+) (6,8)
Rez ječná +++ (7,3)
Fuzaria klasu +++ (7,4)
Neparazitické skvrny ++++ (8,9)

Fungicidní ošetření
Nutno zohlednit infekční tlak

použití širokospektrálního přípravku je efektivní a podporuje tvorbu kvalitního 
zrna.

Zdroj: ÚKZÚZ 2006 – registrace odrůdy.
Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu 
a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

SLADOVNICKÁ JAKOST
Dle podkladů k registraci v ČR odrůda XANADU dosa-
huje v průměru za tři roky zkoušení těchto hodnot:
Sladovnická jakost  6,5
Dusíkaté látky  10,9 %
Extrakt   83,3 %
Rel. extrakt 45  42,6 %
Kolbach   45,2 %
Dosažitelný stupeň prokvaš. 405 j. WK
Diastatická mohutnost 80,7 %
Friabilita   80 %
Betaglukany  135 mg/l

XANADU je špičkovou evropskou 
sladovnickou odrůdou.
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JEČMEN JARNÍ KRMNÝ

WIEBKE

POPIS ODRŮDY
Mimořádná krmná odrůda kombinující vysoký 
výnos kvalitního zrna, ranost a velmi dobrý zdra-
votní stav.
WIEBKE dosahuje vysokého výnosu zrna v kukuřičné, 
řepařské a obilnářské oblasti, zejména v neošetřené 
variantě, středně vysokého výnosu pak v bramborář-
ské a pícninářské oblasti. S ohledem na to, že se jedná 
vyloženě o krmnou odrůdu, je třeba zmínit zejména 
vysoký podíl předního zrna (přes 93 %) a vysokou HTZ 
(49 gramů). 
WIEBKE je středního až vyššího vzrůstu, avšak s dobrou 
odolností proti poléhání. Při šlechtění bylo opět snahou 
částečně zkrátit první dvě internodia a zesílit stěnu stébla.
Jedná se o nejranější odrůdu sortimentu. Tím se stává 
WIEBKE časově vhodnou předplodinou např. i pro řepku 
ozimou.

DOPORUČENÍ
WIEBKE je vyloženě krmný ječmen. Vysokých 
výnosů dosahuje zejména v neošetřené variantě, 
což svědčí o jeho dobrém zdravotním stavu.
Pro svou ranost a rychlost počátečního růstu jej lze ome-
zeně využít také pro pozdnější termíny setí. S ohledem na 
střední odnožovací schopnost však vyžaduje mírně zvýšit 
výsevek. Lze jej také doporučit i na lehké až písčité lokality
a pozemky trpící v závěru vegetace nedostatkem vláhy.

Jednoznačně krmná zdravá
odrůda ječmene jarního
s vysokým výnosem
vysoce hodnotného zrna.

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý se střední odnožovací schopností
Výška rostlin vyšší (75 cm)
Metání / zrání rané / rané

Výnos zrna vysoký
Hustota porostu střední (791 klasů/m2)
Poměr zrna ke klasům střední
HTZ vysoká (49 g)
Podíl předního zrna vyšší (93 %)

Výsevek dle výrobní oblasti
Časné setí s dobrým se	ovým lůžkem 350 – 380 zrn/m2

Optimální podmínky 380 – 400 zrn/m2

Pozdní setí se špatným se	ovým lůžkem 400 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem (s ohledem na Nmin) dle výrobní oblasti
Startovací dávka – před setím 30 – 40 kg N/ha
Produkční dávka – konec odnož. až poč. sloupk. 30 – 50 kg N/ha
Produkčně kvalitativní – těsně před metáním 30 – 40 kg N/ha (při vysoké intenzitě a užití pro krmné účely)

Odolnost proti poléhání dobrá 6,6

Potřeba růst. regulátorů EC 32 – 35 (1. pol. sloupkování)
jen v případě přehoustlého porostu 1,0 l/ha Terpal

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní ++++ (8,9)
Komplex hnědých skvrn + (5,0)
Rhynchosporiová skvrnitost ++ (6,4)
Skvrny neparazitické +++ (6,9)
Fuzaria klasu ++(+) (6,7)
Rez ječná +++ (6,9)

Fuzaria klasu +++ (7,8)
Fungicidní ošetření
Nutno zohlednit infekční tlak

použití širokospektrálního přípravku je efektivní a podporuje tvorbu
kvalitního zrna s vysokou HTZ

*Zdroj: Výsledky ÚKZÚZ Brno, 3-leté, 2009 – 2011. Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Tocada Kangoo WIEBKE Sebastian XANADU

Po
díl

 př
ed

níh
o z

rn
a (

%
)

HT
Z (

g)

86

87

88

90

91

92

89

93

94

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

88 %

49 g

91 %

93 %
WIEBKE - vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna

44 g 44 g

47 g
49 g

91 %

89 %

WIEBKE
je krmný ječmen

pro českého farmáře.



OVES SETÝ

SCORPION
... ten Vás dostane!

SCORPION - opět nej... ve výnose zrna (%)
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Zdroj: ÚKZÚZ Brno, výnos zrna 2010–2012

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední
Metání / zrání střední / rané až polopozdní

Výnos zrna velmi vysoký
Hustota porostu střední (480 lat/m2)
Počet zrn v latě střední (33)
HTZ vysoká (39,9 g)

Výsevek
Časné setí s dobrým se	ovým lůžkem 300 – 320 zrn/m2

Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2

Pozdní setí se špatným se	ovým lůžkem 350 – 370 zrn/m2

Hnojení dusíkem dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Odolnost proti poléhání střední
Potřeba růst. regulátorů v případě silně přehuštěného porostu
Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Komplex list. skvrn. ++ (6,6)
Rez ovsa ++ (6,8)
Padlí travní ++ (6,0)

Fungicidní ošetření
nutno zohlednit infekční tlak použití širokospektrálního přípravku jen v případě extrémního infekčního tlaku

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2009, podklady k registraci, Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

POPIS ODRŮDY
SCORPION je polopozdní odrůda ovsa pluchatého. Je 
středního vzrůstu, dosahující vysokého, až velmi vysoké-
ho výnosu zrna i obilek. Předností odrůdy SCORPION
je hlavně mimořádná adaptabilita k různým půdně-
-klimatickým podmínkám. Stejně tak disponuje dobrým 
zdravotním stavem, který předurčuje tuto odrůdu i k exten-
zivním technologiím (zaset-přihnojit-sklidit).

DOPORUČENÍ
V běžných ročnících nevyžaduje fungicidní ani regulační 
vstupy. Výhodou odrůdy SCORPION je také vysoká 
HTZ, kterou tato odrůda dosahuje i na lehkých a písčitých 
půdách i v suchých ročnících.

VÝNOS
Stabilitu vysokých výnosů jistě dokladuje i skutečnost, 
že je SCORPION na ÚKZÚZ od roku 2010 zařazen jako 
kontrolní odrůda.
V tříletém průměru 2010–2012 dosáhl nejvyš-
šího výnosu ze všech již registrovaných odrůd 
101,8 %. Opět s obrovskou, nejvyšší HTZ 40 g
(viz graf).



BOB OBECNÝ
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FUEGO
FUEGO prokázal velmi
vysoký výnos v průběhu
zkoušení v Německu i ČR.
Již několik let absolutně
nejvýnosnější bob v ČR.

POPIS ODRŮDY
Raná, vysoce výkonná odrůda vhodná na senáž 
a zrno. Kromě abnormálně velmi vysokého 
výnosu zrna vyniká také obrovskou HTZ (kolem 
540 gramů) a vysokou odolností proti poléhání. 
Rostliny jsou středního vzrůstu. 

DOPORUČENÍ
FUEGO je zajímavá odrůda s vynikajícími 
možnostmi odbytu pro výrobu krmných směsí, 
a to díky nízkému obsahu antinutričních látek 
a vysokému, až velmi vysokému obsahu dusí-
katých látek. Díky téměř nepoléhavým lody-
hám FUEGO též zajiš�uje velmi vysoký výnos 
kvalitní senážní hmoty vhodné pro skot nebo 
bioplynové stanice.

Vývoj  
Výška rostlin střední
Odolnost proti poléhání vysoká až velmi vysoká
Metání / zrání středně rané / střední

Výnos zrna velmi vysoký
HTZ velmi vysoká (534 g)
Obsah bílkovin vysoký až velmi vysoký
Výnos bílkovin vysoký (o 200 kg NL více na kontrolní odrůdy v ČR)

Termín setí možnost zpracování půdy je rozhodující, od začátku února je možno
začít s výsevem, vzcházející rostliny jsou tolerantní vůči mrazu do -5 °C

Hloubka setí na lehkých půdách: 8 – 10 cm
na těžkých půdách: 6 – 8 cm

Výsevek
Časné setí s dobrým se	ovým lůžkem 30 klíčivých semen/m2

Normální / Optimální podmínky 30 – 35 klíčivých semen/m2

Pozdní setí se špatným se	ovým lůžkem 35 – 40 klíčivých semen/m2

Meziřádková vzdálenost 25 – 45 cm je z výnosového hlediska optimální, hlubší uložení semen vyžaduje 
širší vzdálenosti řádků

Hnojení dusíkem (intenziv. pěstování)

Základní hnojení podle odběru: např. při střední zásobenosti a středně vysokém výnosu
40 – 60 kg/ha P205 /ha, 100 – 130 kg K2O a 20 – 50 kg MgO/ha

Dusík žádný, výjimkou jsou studené a těžké půdy nebo je-li z předplodiny zaoráno 
větší množství slámy (fi xace slámou, vyrovnání poměru C:N) 20 – 40 kg/ha

Ochrana

Plevele Použití herbicidů před vzejitím je možné. Bob nabízí možnost mechanického 
ničení plevelů.

Choroby Zdravotní stav odrůdy FUEGO je dobrý, ošetření připadá v úvahu jen při silném 
výskytu hnědé skvrnitosti bobu.

Zdroj: ÚKZÚZ 2007 – registrační výsledky, Šlechtitel: Saaten-Union/Norddeutsche Pfl anzenzucht, H.-G. Lembke KG, Hohenlieth
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu

a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

V každém lusku se skrývají zrna
o neuvěřitelně vysoké HTZ (přes 530 gramů).

FUEGO SW107

Bob obecný - výnos zrna 2010–2012
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Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012, výnos zrna (%)



HRÁCH SETÝ

SALAMANCA
Žlutozrnný kulato-vejčitý bezlistý hrách dosahující
špičkových vysoce nadprůměrných výnosů zrna s velmi 
vysokým obsahem a výnosem dusíkatých látek.

POPIS ODRŮDY
SALAMANCA je mimořádným šlechtitelským pokrokem 
již tak úspěšné řady hrachů fi rmy Saaten-Union.
Jedná se o žlutozrnný hrách, dosahující vynikajících 
výnosů ve všech výrobních oblastech ČR. Zrno je 
ideálně středně velké (HTZ 245 g), rostliny s dobrým, 
až velmi dobrým zdravotním stavem. Předností je jistě 
i vysoká odolnost proti poléhání. Chloubou odrůdy 
SALAMANCA je také špičkový výnos dusíkatých 
látek.

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý až středně rychlý
Výška rostlin střední
Odolnost proti poléhání středně vysoká
Zrání rovnoměrné rané dozrávání

Výnos zrna velmi vysoký (110,5 %)
Obsah NL vysoký (23,9 %)
Výnos NL velmi vysoký (114 %)
Aktivita Trypsin-inhibitoru nízká
HTZ střední (245 g)

Termín setí od poloviny března, dle místních podmínek
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 75 – 85 klíčivých zrn/m2

Optimální podmínky 80 – 90 klíčivých zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 90 – 110 klíčivých zrn/m2

Hnojení dusíkem (intenziv. pěstování)
Dusík maximálně 20 kg/ha N v SA jako startovací dávku před setím
Mikroprvky dle potřeby možno přihnojit foliárně Mn, B v kombinaci s fungicidy či herbicidy

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň hrachu ++ (6,8)
Plíseň šedá + (5,3)
Ascochyta +++ (7,0)
Kořenové choroby ++ (6,4)
Padlí hrachu ++ (6,7)

Příprava porostu pro sklizeň zrna

V případě silně zapleveleného porostu aplikovat 2 týdny před setím neselektivní 
herbicid na bázi glyphosatu 480 g v dávce 2,0 – 3,0 l/ha. Porost slibující výnos nad 
2,7 t/ha ošetřit přípravkem pro omezení ztrát s účinnou látkou pinolene („lepidla“) 
2 – 3 týdny před sklizní dávkou 1,2 l/ha nebo 2 x 0,6 l/ha protisměrně.

Sklizeň zrna při vlhkosti zrna 16 – 19 % a tmavěhnědě zabarveném stonku

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2010, Šlechtitel: Saaten-Union
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Starter Eso

Vý
no

s z
rna

 (t
/h

a)

4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

6,1

5,79

Audit

4,72

Propet

5,62

SALAMANCA

STARTER a SALAMANCA - vysoké výnosy každý rok (t/ha)

5,64

6,02
Zdroj: ÚKZÚZ 2012



Ty nejlepší hybridy pro Vás!

Pro bližší informace
prosím žádejte
katalog kukuřic 2014
na tel.: 541 221 175
(pan Ševčík).

SULEYKA
SUDOR
SUPREME
SUBITO
SUSANN
SURREAL

S220
Z230

S240
Z260

S280
Z300

Z300

S240 bioplyn
Z240

S260 bioplyn
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SLUNEČNICE ROČNÍ

SUNFLORA CL

POPIS
Hybrid SUNFLORA CL patří do skupiny vyšších hybridů. 
Zásadním projevem hybridu je jeho velmi dobrá odol-
nost k poléhání, rychlý počáteční růst a velké květen-
ství. SUNFLORA CL je hybrid typický také robustními 
rostlinami. Kvetení je sice pomalejší, ovšem zrání nažek 
je rychlé. Z hlediska ranosti ke sklizni patří k ranějším 
hybridům. 

VÝNOS
SUNFLORA CL dosahuje vysokého výnosu nažek
a nadprůměrného obsahu oleje. Tyto výborné 
výsledky jsou dány kombinací vyšší hmotností nažek
a vyššího počtu nažek na úbor.
SUNFLORA CL je bezvadně vyzbrojena proti všem 
významným chorobám slunečnice, proto může
veškerou svoji energii investovat do tvorby nažek 
a ne na boj proti chorobám.

DOPORUČENÍ
S ohledem na vysokou plastičnost hybridu SUNFLORA 
CL a mimořádně vysokou odolnost k přísuškům, jej lze 
sít ve všech lokalitách vhodných pro pěstování sluneč-
nice. Velmi dobře toleruje také extenzivní technologie 
pěstování. Výsevek by se měl pohybovat v rozpětí 60 – 65 
tisíc jedinců na hektar.

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý
Výška rostlin vysoká
Ranost kvetení pozdní
Ranost zrání nažek raná
Uvolňování vody z nažek rychlé až velmi rychlé

Výnos
Výnos nažek vysoký
Obsah oleje nadprůměrný
Hustota porostu ideální (60 tis. rostlin/ha)
Počet nažek na úbor vyšší
Hmotnost nažek střední až vyšší 

Výsevek
Vhodnost pro rané setí ++ (ano)
Vhodnost pro pozdní setí +++ (ano)
Doporučená hustota 60 – 65 tis. jedinců na ha

Tolerance, zdravotní stav Odolnost
Tolerance k přísušku ++++ (špičková)
Plazmopara ++++ (rezistentní)
Hlízenka ++(+) (vysoká)
Šedá skvrnitost +++ (vysoká)
Alternaria, Foma ++(+) (vysoká)

Zdroj: Šlechtitel / zástupce Saaten-Union GmbH, 
a výsledky Slovensko, Ma	arsko.

Raná a výkonná
slunečnice.
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Nejranější silážní čirok.

SILÁŽNÍ ČIROK

BOVITAL

VYUŽITÍ
BOVITAL – kříženec čiroku se súdánskou 
trávou (S. bicolor x sudanese) je určen 
jako jedinečná alternativa pro výrobu 
kvalitní siláže, senáže s vysokým obsa-
hem hemicelulózy, ale i pro výrobu bio-
plynu, pastvu skotu či přímé krmení dnes 
již ve všech výrobních oblastech včetně 
vyšších poloh ČR. BOVITAL vyniká jako 
hybrid pro výrobu biomasy setý po obilo-
vinách sklizených na GPS s dobrou odol-
ností polehání. BOVITAL je typický svou 
vysokou odnožovací schopností. Tolerantní 
je také k setí do mulče. 

SILÁŽ
Kombinace vysokého obsahu cukrů, velmi 
dobré stravitelnosti jemných částí a špičko-
vého výnosu zelené silážní hmoty je zárukou 
a jistotou dostatku kvalitního krmiva jak pro 
mladý dobytek a výkrm býků, tak i pro středně-
-produkční stáda. Silážní čirok zaznamenává 
razantní nárůst v podílů siláží určených pro 
výrobu bioplynu. Produkce čistého metanu ze 
siláže hybridu BOVITAL je vysoká a ekono-
micky velmi zajímavá.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
BOVITAL jako i jiné čiroky vyžaduje pro svůj 
počáteční růst vyšší teploty než kukuřice, tedy 
i setí je posunuto do období května až června.
Čiroky jsou citlivé na květnové a červnové 
mrazíky a reagují na ně snížením výšky po-
rostu a tím i výnosu, proto je vhodné setí ne-
uspěchat. Teplota půdy by v době výsevu měla 
dosahovat 12–14 oC. Počáteční růst čiroku je 

pomalý, pozemek je vhodné vyčistit před setím 
aplikací totálního herbicidu.
Tento raný hybrid je možné pěstovat i ve výše 
položených oblastech, a to i kolem 600 m n. m.
Oproti jiným čirokům je BOVITAL možno vyu-
žít jako jednosečný nebo vícesečný.
Výsevek se volí dle termínu setí. Rané setí: 
20–25 R/m2, pozdní termíny setí: 30 R/m2

(7–9 kg), do hloubky 2–3 cm (výsevek pro 
dvojsečnou sklizeň na senáž 30 R/m2).
Hnojení dusíkem je vhodné na úrovni 
100–150 kg/ha (vyšší dávky prodlužu-
jí termín sklizně, nemají již vliv na výnos
a zvyšují riziko polehání, při vícesečném vyu-
žití po první seči aplikovat cca 30–50 kg N).
Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha
K2O pro výrazné zvýšení stability stébla, zvláš-
tě v úrodných oblastech a hnojení fosforem
v dávce 30 kg/ha P2O5.
Čirok velmi dobře využívá statková hnojiva, 
na nižší výsevek reaguje pevnějším a mohut-
nějším stéblem.
Pro BOVITAL jsou nevhodné studené a pře-
mokřené půdy. Mimořádně odolný je však
i silným přísuškům v průběhu plné vegetace. 
Velmi dobře snáší lehké a písčité půdy.

SKLIZEŇ
Sklizeň by se měla uskutečnit v době, kdy
BOVITAL dosáhne sušiny 25–33 %. Sklizeň 
probíhá běžnými řezačkami kukuřice se stej-
nou délkou řezanky jako u rovnoměrně do-
zrávajících hybridů kukuřice.

BOVITAL není běžný čirok, je to kříženec 
se sudánskou trávou.

BOVITAL běžně dosahuje přes 4 metry i na méně kvalitních půdách.
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SILÁŽNÍ ČIROK

HERKULES
Středně raný a mimořádně výnosný.
VYUŽITÍ
HERKULES (S. bicolor x bicolor) je nově za-
řazený čirok v Saaten-Union sortimentu také 
pro českého pěstitele. Oproti BOVITALU je 
HERKULES pozdnější, ale vzrůstnější a v si-
lážní hmotě mnohem výnosnější. Jeho hlavní 
využití je směřováno pro podniky hospodařící 
na pozemcích s nadmořskou výškou do 450 m  
n. m. Stejně tak jako BOVITAL, je tou hlavní 
předností hybridu HERKULES jeho obrovský 
výnos hmoty, mimořádná odolnost k silným 
přísuškům, a suchu v průběhu vegetace, a tedy 
i jistota kvalitní silážní hmoty v každém roce. 
Hybrid disponuje zvýšenou odolností polehání.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
HERKULES, jako i jiné čiroky, vyžaduje pro 
svůj počáteční růst vyšší teploty než kukuřice, 
tedy i setí je posunuto do období května až 
června. Jeho růst je však poté velmi energic-
ký a proto je možné jej sít i v červenci. Rané 
setí – květen, pozdní termín setí – červenec. 

Tento středně raný hybrid je možné pěstovat 
do nadmořské výšky 450 m. n. m.
Výsevek se volí dle termínu setí. Rané setí: 
20–25 R/m2 (6–8 kg), pozdní termíny setí:
30 R/m2 do hloubky 2–3 cm.
Hnojení dusíkem je vhodné na úrovni 100–
150 kg/ha (vyšší dávky prodlužují termín 
sklizně, nemají již vliv na výnos a zvyšují riziko 
polehání).
Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha
K2O pro výrazné zvýšení stability stébla, zvláš-
tě v úrodných oblastech a hnojení fosforem
v dávce cca 30 kg/ha P2O5.
Čirok velmi dobře využívá statková hnojiva, 
na nižší výsevek reaguje pevnějším a mohut-
nějším stéblem. Pro HERKULES jsou nevhod-
né studené a přemokřené půdy. Mimořádně 
odolný je však i k silným přísuškům v průběhu 
plné vegetace. Velmi dobře snáší lehké a písčité 
půdy.

SKLIZEŇ
Sklizeň by se měla uskutečnit v době, kdy 
HERKULES dosáhne sušiny 25–30 %. Skli-
zeň probíhá běžnými řezačkami kukuřice se 
stejnou délkou řezanky, jako u rovnoměrně 
dozrávajících hybridů kukuřice.

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Hlavní využití hybridu HERKULES je ve výrobě 
kvalitní krmné siláže pro skot a jako vynikající 
krmivo pro bioplynové stanice.
Významnou předností čiroků, oproti ku-
kuřicím, je i jejich využití v lokalitách
s výskytem prasat, která způsobují ka-
ždoroční, někdy až dramatické škody.
Z praxe je vyzkoušeno, že obsev plochy 
čirokem škodám na kukuřici nezabrání.

Setí BOVITALU i HERKULESU na užší meziřádkovou 
vzdálenost znamená více prostoru v řádku. To dramaticky 
podporuje odnožování rostlin a tedy i vyšší výnos hmoty.

HERKULESBOVITAL

BOVITAL je nižšího vzrůstu než HERKULES,
zato je to nejranější hybrid sortimentu v ČR.



Základ Vaší odrůdové skladby
pro jaro 2014

Veškeré uvedené informace a údaje jsou 
zpracovány dle nejlepších znalostí se zohled-
něním výsledků pokusů a pozorování. Mimo-
řádná pozornost byla věnována výsledkům 
ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto 
záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých 
případech nelze převzít, nebo podmínky pro 
růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi 
různorodé. Vydáním tohoto katalogu pozbý-
vají všechny reklamní tiskoviny k uvedeným 
odrůdám svojí platnost. Stav informací k listo-
padu 2013.

XANADU
Ječmen jarní

Raná odrůda s výbornou sladovnickou jakostí. Vykupují sladovny Souffl et.

WIEBKE
Ječmen jarní

Vynikající krmná odrůda s dobrým zdravotním stavem, vysokou HTZ a vysokým podílem předního zrna.

SCORPION
Oves setý

Nejvýkonnější oves na českém trhu.

MARTHE
Ječmen jarní

Výnosný středně raný ječmen vynikající sladovnické jakosti. Vykupují Plzeňský Prazdroj a Radegast Nošovice.

Žďár n. 
Sázavou

Znojmo

Zlín
Vyškov

Vsetín

Ústí n. 
Orlicí

Uherské 
Hradiště

Třebíč

Trutnov

Tábor

Tachov

Svitavy

Sokolov
Rychnov 

n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram

Přerov

Prachatice

Praha

Plzeň

Písek Pelhřimov

Pardubice

Ostrava

Opava

Olomouc

Nymburk

Nový 
Jičín

NáchodMladá 
Boleslav

Kutná 
Hora

Kolín

Klatovy

Jindřichův 
Hradec

Jihlava

Jičín

Jeseník

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec 
Králové

Hodonín

Havlíčkův 
Brod

Frýdek 
- Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České 
Budějovice

Česká 
Lípa

Břeclav

Bruntál

Blansko

Beroun

Benešov

Louny
Kladno

Jablonec 
n. Nisou

Strakonice

LitoměřiceMost

Karlovy 
Vary

Mělník

Liberec
Semily

Prostějov

Brno
Kroměříž

Karviná

Ústí
nad Labem

okr. 
Brno venkov

Teplice

33

11

22
55

88

66 44

77

99

Šumperk
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tel.: 541 22 11 75, fax: 541 22 11 13
www.saaten-union.cz
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 Tel.: 602 789 449
 marian.spunar@saaten-union.cz
2 Oldřich Kovář, DiS.
 Tel.: 724 371 902
 oldrich.kovar@saaten-union.cz
3 Ing. Šárka Tvrdoňová
 Tel.: 724 338 004
 sarka.tvrdonova@saaten-union.cz

4 Zdeněk Kadlec, DiS.
 Tel.: 724 338 005
 zdenek.kadlec@saaten-union.cz
5 Bc. Pavel Stárek
 Tel.: 724 371 901
 pavel.starek@saaten-union.cz
6 Vlastislav Nosek
 Tel.: 724 338 006
 vlastislav.nosek@saaten-union.cz

7 Ing. Luboš Pivoňka
 Tel.: 724 520 873
 lubos.pivonka@saaten-union.cz
8 Ing. Viktor Mačura
 Tel.: 724 338 009
 viktor.macura@saaten-union.cz
9 Ing. Luděk Novotný 
 Tel.: 724 338 007
 ludek.novotny@saaten-union.cz

SALAMANCA
Hrách setý

Zajiš�uje špičkový výnos téměř kulatého žlutého zrna se střední HTZ a s velmi vysokým obsahem NL.

VENDELA
Ječmen jarní

Špičkový výnos v ošetřené i neošetřené variantě, velmi dobré zdraví, mimořádná plastičnost.

Vyzkoušejte novinku 2014 pro „České Pivo“


