Akční ceny osiva do 30. 11. 2020

1

Osiva pro Vaše pole
Vážení obchodní přátelé a partneři,
chci Vám všem poděkovat za obchody, které jste v letošním roce
uskutečnili s naší společností. Tento rok je pro nás velmi významný, neboť
je to rok, kdy slavíme 30 let od doby, kdy vznikla naše firma, a stali jsme se
Vašimi partnery v podnikání v oblasti zemědělství. Je to však i rok, který
nám přinesl a bude zřejmě i v části dalšího roku přinášet řadu
nestandartních situací a komplikací v možnostech rozvíjet vzájemné
obchodní vztahy a hlavně možnost bez problémů se potkávat a vyměňovat
si zkušenosti, ať již na dvoustranných jednáních či společných setkáních na
polních dnech, předváděcích akcích, seminářích apod.
Dostává se Vám do rukou nové vydání našeho katalogu odrůd
kukuřice, sóji, čiroku, prosa a lnu pro jaro roku 2021. V katalogu si Vám pro
jarní osev dovolujeme nabídnout odrůdy plodin 3 firem, s kterými v této
oblasti spolupracujeme. Maďarské šlechtitelské firmy GK, kde zásadním
parametrem, vedle kvality, je nízká cena osiv oproti „značkové“
konkurenci působící na českém trhu. Dále to jsou odrůdy české firmy
Oseva a.s. Bzenec, jejíž kvalitní hybridy kukuřice jsou na český trh uváděny
pod označením Oseva hybrids. Mezi špičkové evropské firmy ve šlechtění
rostlin a semenářství patří firma Saatbau s.r.o., z jejího sortimentu pro jaro
nabízíme odrůdy kukuřice, čiroku a sóji.
Věřím, že si z uvedené nabídky vyberete a že i v nadcházejícím
roce budeme rozvíjet úspěšné obchody. Upozorňuji Vás i na možnost
získání lepší cenové relace při objednání hlavně hybridů kukuřice do
30. 11. 2020.
Přeji hodně zdraví, pěkné vánoce a úspěchy ve Vašem hospodaření.
Ing. Vladimír Pavliš, vedoucí obchodu
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Osivo kukuřice

GKT 1216 (FAO 220)
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

GKT 211 (FAO 220)
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
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Osivo kukuřice

GKT 3213 (FAO 240)
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

GKT 288 (FAO 290)
Tříliniový hybrid vhodný na siláž i zrno
Středně raný hybrid s mohutným kořenovým systémem a silným
stéblem
Vysoký genetický potenciál výnosu, opylení palic až do špičky
Rychlý start vegetace a odolnost suchu
Výborná odolnost fuzariózám
Výsevek 80 – 90 tis. semen/ha
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Osivo kukuřice

SAROLTA (FAO 290)
Tříliniový hybrid vhodný na siláž i zrno
Vynikající suchovzdornost
Vysoká plasticita a odolnost stresovým faktorům
Zrno s vysokým obsahem karotenu
Nadprůměrná odolnost všem houbovým chorobám
Nejprodávanější hybrid GK, na dotaz možno i v produkci BIO
Výsevek 80 – 90 tis. semen/ha
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Osivo sóji

Aires
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)

Pannónia Kincse
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)
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Osivo sóji

Bahia
Středně raná odrůda s vynikajícím potenciálem úrody a dobrou
odolností vůči chorobám
Žlutá semena s tmavým pupkem
Rostliny s hnědým ochlupením
Středně vysoká
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)

Agroleaf Power - jedinečné vodorozpustné hnojivo
Pyšní se výjimečnou čistotou a vysokým obsahem živin (bez
chloridů). Mikroprvky v chelátové formě.
Díky čistotě a vysoké kvalitě použitých surovin, se produkty
Agroleaf Power rychle a kompletně rozpouštějí a usnadňují tak
aplikaci.
Řada Agroleaf Power obsahuje různé formulace se všemi makro i
mikroživinami, které pokryjí veškeré konkrétní nároky. V každé
vývojové fázi dokáže napravit závažné i drobné výkyvy ve výživě.
Jedinečná technologie M-77 a komplex Double Power Impact
(DPI) zaručují dobrý příjem, prodlouženou dostupnost mikroživin,
vysoce účinnou fotosyntézu, rychlejší příjem živin a zvyšují
množství chlorofylu.
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Osivo lnu

Zoltán
Velmi raný s dynamickým počátečním růstem
Výborná suchovzdornost a adaptabilita stresovým faktorům
Vhodný do ekologického zemědělství
Rezistentní Septoria linicola
Nízké silné a pevné stéblo, dobré větvení lodyhy
Obsah oleje 41 – 43 %, obsah Omega–3 mastných kyselin je nad 50 %
balení á 50 kg
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Osivo prosa

Fertodi 2
Žluté proso
Vhodné pro lidskou výživu nebo jako krmivo pro ptáky
Středně raná odrůda se středně dlouhým pevným stéblem
Vhodné do všech podmínek pěstování
Výsevek 500 semen/m2, což je cca 30 kg/ha
balení á 25 kg

GK Alba
Bílé proso
Vhodné pro lidskou výživu nebo jako krmivo pro ptáky
Nízká raná odrůda s dobrou pevností stébla
Vynikající zdravotní stav, vhodné do všech podmínek pěstování
Výsevek 300 – 400 semen/m2 (cca 20 – 25 kg/ha)
balení á 25 kg

GK Piroska
Červené proso
Vhodné jako krmivo pro ptáky
Nízká raná odrůda s dobrou pevností stébla
Vhodné do všech podmínek pěstování
Výsevek 500 semen/m2 (cca 30 kg/ha)
balení á 25 kg

Akční ceny osiva do 30. 11. 2020

8

Osivo čiroku

GK Balázs
Středně raný hybrid s velkým genetickým výnosovým potenciálem
Vynikající suchovzdornost a adaptabilita stresovým pěstitelským
faktorům
Vhodný i do špatných půd s horším výživným stavem
Středně silné stéblo, vynikající odolnost poléhání, velmi dobré
odnožování
Výška porostu 220 – 270 cm, světle hnědé zrno o HTS 27 – 30 g
Obsah cukru 15 – 17 %
Dobrá tolerance MDMV a fuzariózám
balení na 1 ha (275 tis. semen)

GK Erik
Středně raný hybrid s velkým genetickým výnosovým potenciálem
Výborná suchovzdornost, vynikající odnožování
Velmi dobrá odolnost poléhání a pevnost stébla
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
balení na 1 ha (275 tis. semen)
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Osivo čiroku

GK Erzsébet
Genetický potenciál úrody 8,5 – 9,0 t/ha
Laty středně velké, volné, rychlé uvolnění vody
Zrno bílé, velmi dobrá kvalita, bez taninový
HTZ – 28 – 31 g
Obsah bílkovin 10,5 12,5%
Termín setí celý květen
Velmi dobrá suchovzdornost
Odolný vůči chorobám
balení na 1 ha (275 tis. semen)

Váš dodavatel

Pesticidů, hnojiv, osiv
Stimulátorů a biologických přípravků na OR
Malých balení POR a hnojiv pro zahrádkáře
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Osivo čiroku
(súdánská tráva)

Akklimat Sorghum sudandense (Piper) Stapf.
Raný hybrid s vysokým genetickým výnosovým potenciálem
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
balení na 1 ha (275 tis. semen)

GK Csaba
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
balení na 1 ha (275 tis. semen)
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Osivo kukuřice
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Osivo kukuřice
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Osivo kukuřice
Hybridy
TOP 5

SL ENORMO (FAO S 240)
ENORMO znamená enormní výnos siláže
Pravidelně enormní výnos silážní hmoty v různých ročnících a
lokalitách
Typ zrna mezityp
Plastický na výrobní podmínky
Vysoké rostliny, které mají vysoké nasazení palic a silný stay green
Poskytuje dostatečně dlouhé období pro sklizeň silážní hmoty při
optimální sušině.

ULTIMO (FAO Z 250 / S 270)
Velmi vysoké rostliny se středním až vysokým nasazením palic
Vhodný na výrobu siláže a biomasy
Vysoké rostliny, pevný stonek, rostliny se nelámou
Rychlý počáteční vývoj rostlin, typ zrna tvrdý.
Vysoký výnos zelené hmoty
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Osivo kukuřice
Hybridy
TOP 5

STACCATO (FAO Z 260 / S 270)
Nový styl ve výnosech zrna
Ideální pro pěstování na zrno. Snadný výmlat nízká sklízená vlhkost
zrna. Využít lze i na siláž.
Bohatě olistěný robustní habitus, palice nasazeny vysoko se zrny
o vysoké HTS, z nichž se v době dozrávání voda snadno uvolňuje.

AMANDO (FAO Z 330)
Ideální pro pěstování na zrno. Rychlé uvolnění vody ze zrna. Snadná
zaorávka slámy.
Střední výška rostlin se středním nasazením palic a vysokou
odolností poléhání

PANDOSO (FAO S 340)
Plastický hybrid, který poskytuje dlouhodobě vysoké výnosy zelené
hmoty. Ideální do teplých oblastí na výrobu siláže.
Typ zrna mezityp až zub
Vysoké rostliny, které mají vysoké nasazení palic a silný stay green
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Osivo kukuřice
AKČNÍ hybridy

PIRRO (FAO S 210)
Silážní šampion velmi raného sortimentu
Vhodný pro pozdnější termíny výsevu
Vhodný na biomasu pro bioplynové stanice po sklizni silážního žita
Typ zrna tvrdý až mezityp

ARTURO (FAO S 230)
Stabilně výnosný
Vysoké rostliny, palice jsou vysoko nasazené, přesto má velmi
dobrou odolnost vůči poléhání.
Vykazuje výbornou toleranci vůči chladu a suchu.
Vysoký výnos
Plastický
Oblíbený
Nenáročný
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Osivo kukuřice
AKČNÍ hybridy

POMPEO (FAO Z 280 / S 280)
Jistota výnosu
Vytváří vysoké, robustní a bohatě olistěné rostliny s pevným
stonkem.
Dynamický a velmi rychlý růst s optimálním zapojením rostlin v
počátečních fázích vývoje.
Vysoká tolerance vůči suchu, střední tolerance vůči chladu
Velmi dobrá odolnost proti sněti kukuřičné.
Všestranný, plastický, výnosný, stabilní

ANGELO (FAO Z 290 / S 310)
Spolehlivý hybrid
Výborná odolnost vůči chladu a suchu
Rostliny mají vysokou toleranci k variabilním
podmínkám pěstování.
Silný stay green
Stabilní výnos
Výborná kvalita siláže
Ověřený v praxi
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Osivo kukuřice
Hybridy TOP

MARCAMO (FAO S 190)
Pozdní výsev není problém
Tříliniový silážní hybrid. Výška rostlin je střední až vysoká, palice
vysoko nasazené, počet řad zrna vysoký. Typ zrna T–M.
Velmi raný
Hybrid je vhodný pro pozdní setí po zaorávkách nebo silážním žitu
Kvalitní siláž
Vysoký obsah škrobu
Výsevek: siláž 95 – 100 tis. semen/ha
na biomasu 100 – 105 tis. semen/ha

DELICAO (FAO Z 230 / S 250)
Radost z pěstování kukuřice
Velmi raný dvouliniový universální hybrid, vysoká plasticita
k výrobním podmínkám
Výborná odolnost stresovým podmínkám a tolerance chladu
Vysoké rostliny, palice středně až vysoko nasazené
Poskytuje delší období ke sklizni, vysoká HTZ, štíhlé vřeteno
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Osivo kukuřice
Hybridy TOP

ZAFIRO (FAO S 240)
Dokáže více siláže
Velmi raný, dvouliniový silážní hybrid vhodný zejména pro
bramborářské výrobní oblasti. Počáteční vývoj rostlin je velmi rychlý
Robustní
Vysoký výnos a kvalitní siláž
Vysoký obsah škrobu
Dozrává pozvolna a nemá silný stay green efekt

CYRANO (FAO S 250)
Překvapí výnosem, širák odhodíte v dál
Dvoulinový raný silážní hybrid
Počáteční vývoj rostlin je rychlý
Velmi dobrá odolnost vůči suchu a chladu
Dosahuje velmi dobrých kvalitativních ukazatelů ve stravitelnosti
siláže
Rostliny jsou středně vysoké, nasazení palic je střední
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Osivo kukuřice
Hybridy TOP

DANUBIO (FAO S 260 / Z 260)
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
Stabilně poskytuje vysoký výnos a je adaptabilní k výrobním
podmínkám

ALBIREO (FAO S 270 / Z 260)
Maximum výnosu zrna i siláže
Plastický hybrid pro všestranné využití s rychlým počátečním růstem
Odolný vůči chladu a suchu, zdravé rostliny odolné poléhání
Vysoké, bohatě olistěné rostliny s velkými palicemi
Snadný výmlat zrna, nízká vlhkost zrna
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Osivo kukuřice
Hybridy TOP

ABRAXO (FAO S 270)
Nová superstar ve výkonu
Raný silážní hybrid s typem zrna tvrdý
Rychlý počáteční vývoj, rostliny vysoké, nasazení palic je středně
vysoké
Stay green má dostatečný ke zvládnutí sklizně při optimální sušině
Produkce zelené hmoty z hektaru je velmi vysoká
Vhodný do sušších oblastí, velmi dobrá tolerance k suchu

FILMENO (FAO S 270)
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: 80 – 95 tis. zrn a na biomasu pro
bioplynové stanice: 90 – 95 tis zrn
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Osivo kukuřice
a čiroku

Hybridy TOP

COSMINO (FAO S 310 / Z 290)
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

GOLIATH® (BIOMASS 133)
Výší sahá do nebes
Raný hybrid čiroku všestranného využití –
zelené krmení, siláž a biomasa
Výška rostlin 3 – 4 m, vysoký výnos silážní
hmoty
Setí až do poloviny června, lze pěstovat několikrát po sobě
Velmi pomalý počáteční vývoj, velmi dobře odnožuje, dobře
kompenzuje případné snížení počtu rostlin
neumisťovat na větrné pozemky
Výsevek 200 – 220 tis. semen/ha, šířka řádků 12,5 – 75 cm, vždy
dodržet výsevní množství na ha
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Osivo sóji

MERLIN
Stálá jednička sortimentu Saatbau
Velmi raná
Tmavý pupek, fialová barva květu
skupina ranosti ○○○
Nižší vzrůst, výborný zdravotní stav

ABELINA
Sázka na jistotu
Velmi raná
Tmavý pupek
skupina ranosti ○○○
Vyšší vzrůst, odolnost poléhání střední až vysoká

BETTINA
Nový šampion ve výnosu
Velmi raná
Světlý pupek
skupina ranosti ○○○
Střední vzrůst, odolnost poléhání vysoká
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Již 30 let jsme s vámi

Obchodní činnost v oblasti prodeje prostředků chemické ochrany
rostlin včetně poradenství
Prodej prostředků pro zpracování a konzervaci objemných krmiv a
potřeb pro zemědělce, prodej krmiv a krmných doplňků
Prodej a servis zemědělské techniky
Poradenská činnost v oblasti výživy zvířat a výroby krmiv
Vývoj software pro optimalizaci a plánování výroby
Prodej osiv a hnojiv, obchod s komoditami
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd v rámci
grantů
Vzdělávání dospělých
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Kontakty:
Ing. Vladimír Pavliš 734 578 765 pavlis@agrokonzulta.cz
465 676 711
Ing. Ladislav Bureš 731 485 921 bures@agrokonzulta.cz
465 676 722
Markéta Tejklová 739 455 268 tejklova@agrokonzulta.cz
465 676 722

