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Směsi meziplodin viterra® pro GREENING.

Komponenty směsí meziplodin viterra®

Vážení pěstitelé,
meziplodiny má smysl pěstovat a já jsem rád, že 
vám i v letošním roce mohu nabídnout kvalitní osi-
vo směsí meziplodin viterra®. S nimi můžete dělat 
meziplodiny s maximálním efektem a přitom jed-
noduše. Pro každý osevní postup a vaše specifi cké 

požadavky si vyberete některou ze speciálně připravených a již namí-
chaných směsí kvalitních odrůd meziplodin balených po 25 kg nebo 
500 kg. 
Každý hektar kvalitně založených meziplodin vylepší půdní vlastnosti 
a obohatí půdu o organickou hmotu. Meziplodiny navíc zabrání erozi 
po klíčovou dobu, kdy jsou pole bez pokryvu. Současně se díky nim

omezí vyplavování živin ze svrchních vrstev půdy. Tyto živiny se místo 
toho naopak fi xují v biomase meziplodin a po jejím rozkladu slouží 
následujícím plodinám. 
Pro půdu v České republice je dobře, že jsou nyní meziplodiny zakládá-
ny na poměrně velké ploše. Avšak pro skutečně pozitivní efekt je potře-
ba dělat meziplodiny kvalitně. S tím vám pomohou naše směsi viterra®!

Ing. Adam Čáslava
product manager meziplodin

SAATEN-UNION CZ s.r.o. 

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Svazenka je ideální meziplodinou. Její předností je rychlý růst, ne-
náročnost na půdní podmínky a tolerance k srážkově chudším lo-
kalitám. Kořenový systém svazenky má pozitivní vliv na půdu a její 
strukturu. Svazenka nachází uplatnění i v osevním postupu s vysokým 
zastoupením řepky. Snadno vymrzá a je vhodná pro technologii setí 
do mulče.

POHANKA OBECNÁ
Má dobrou předplodinovou hodnotu. Je vhodná i do osevního postupu 
s vysokým zastoupením řepky. Je citlivá na nízké teploty a velice snadno 
vymrzá. 

JETEL ALEXANDRIJSKÝ (egyptský)
Má kladný vliv na půdní vlastnosti díky dlouhému kůlovému kořenu, 
schopnosti fi xovat vzdušný dusík a snadnému vymrzání.

JETEL PERSKÝ (zvrácený)
Má zlepšující vliv na půdní vlastnosti a fi xuje vzdušný dusík. Pro maxi-
mální využití jeho pozitivních vlastností se doporučuje časné setí. 

VIKEV SETÁ 
Vytváří bohatě větvený kůlový kořen, fi xuje vzdušný dusík a zlepšuje 
půdní vlastnosti.

LUPINA ÚZKOLISTÁ
Nenáročná plodina, jejíž předností je hluboký bohatě větvený kořen, 
výborná předplodinová hodnota a schopnost fi xovat vzdušný dusík.

HOŘČICE BÍLÁ
Rychlý nárůst velkého množství rostlinné hmoty, nenáročnost na 
půdní a klimatické podmínky a dobrý protierozní účinek dělají
z této brukvovité plodiny jednu z nejoblíbenějších meziplodin. Hoř-
čice snadno vymrzá a nezanechává na povrchu půdy velké množství 
rostlinných zbytků.

ŘEDKEV OLEJNÁ 
Vyznačuje se intenzivním nárůstem biomasy, schopností potlačovat 
plevele a protierozní ochranou. Hlubokým kořenem snižuje utužení
i v hlubších vrstvách půdy. Antinematodní odrůdy jsou vhodné do 
OP s cukrovkou. I na pozemky s výskytem háďátek.

OBECNÉ PŘÍNOSY MEZIPLODIN: PROČ MEZIPLODINY OD SAATEN-UNION?

 Ochrana vůči vodní a větrné erozi

 Fixace živin během zimního období, zamezení jejich vyplavování

 Obohacení půdy o kvalitní organickou hmotu

 Úprava půdních vlastností, zlepšení a stabilizace půdní struktury

 Potlačení plevelů

 Podpora půdního života

 Všechny nabízené směsi meziplodin splňují
 podmínky „GREENINGU“

 Obsahují kvalitní a v praxi ověřené komponenty

 Jsou sestavené z certifi kovaného osiva,
 které má vysokou technickou
 čistotu

kkouou



Směsi meziplodin viterra® pro GREENING.

Sortiment směsí meziplodin viterra® firmy
SAATEN-UNION:
viterra® HS
Ideální směs před kukuřici s rychlým a spolehlivým růstem biomasy. 
Vhodná pro setí následné plodiny do mulče. 

*Podíly jednotlivých komponent ve směsi se mohou mírně lišit.

viterra® RS
Velice příznivý vliv na půdní vlastnosti díky intenzivnímu prokořenění. Směs 
je vhodná do osevního postupu s kukuřicí, obilninami a s nízkým zastou-
pením řepky.

viterra® RH
Rychlý nárůst biomasy, vysoká produkce OH. Vhodná i pro pozdější 
termíny setí. Nedoporučujeme do OP s řepkou.

viterra® PS
Jedinečné řešení do OP s vysokým zastoupením řepky. Fytosanitární 
účinek. Ideální volba také pro obilniny nebo kukuřici.

viterra® TOP
Směs pro zlepšení půdních vlastností s vysokým podílem leguminóz. 
Neobsahuje brukvovité a snadno vymrzá. Pro maximální efekt doporu-
čujeme nepodcenit přípravu půdy a setí.

viterra® Zuckerrübe – směs pro cukrovku
Excelentní vliv na půdní vlastnosti. Díky antinematodní 
odrůdě ředkve nedochází k šíření populace háďátek, 
naopak spíše k její redukci.

Složení směsi*
Hořčice bílá 67 %
Svazenka 33 %

Hmotnostní podíly semen*
Hořčice bílá 87 %
Svazenka 13 %

Doporučený výsevek 12 – 20 kg/ha
Termín setí do 20. 9.
Využití pro GREENING meziplodiny, úhor, souvrať

Složení směsi*
Ředkev olejná 41 %, Pohanka 14 %,
Svazenka 45 %

Hmotnostní podíly semen*
Ředkev olejná 60 %, Pohanka 30 %,
Svazenka 10 %

Doporučený výsevek 12 – 20 kg/ha
Termín setí do 10. 9.
Využití pro GREENING meziplodiny, úhor, souvrať

Složení směsi*
Ředkev olejná 54 %
Hořčice bílá 46 %

Hmotnostní podíly semen*
Ředkev olejná 70 %
Hořčice bílá 30 %

Doporučený výsevek 12 – 20 kg/ha
Termín setí do 30. 9.
Využití pro GREENING meziplodiny, úhor, souvrať

Složení směsi*
Pohanka 42 %
Svazenka 58 %

Hmotnostní podíly semen*
Pohanka 90 %
Svazenka 10 %

Doporučený výsevek 16 – 22 kg/ha
Termín setí do 10. 9.
Využití pro GREENING meziplodiny, úhor, souvrať

Složení směsi*
Svazenka 38 %, Jetel alexandrijský 
36 %, Jetel perský 22 %, Vikev 3 %, 
Lupina úzkolistá 2 %, Slunečnice 1 % 

Hmotnostní podíly semen*
Svazenka 10 %, Jetel alexandrijský 
16 %, Jetel perský 5 %, Vikev 26 %, 
Lupina úzkolistá 38 %, Slunečnice 5 % 

Doporučený výsevek 25 – 35 kg/ha
Termín setí do 15. 8.
Využití pro GREENING meziplodiny

Složení směsi*
Antinematodní odr. ředkve olejné
32 %, Svazenka 47 %, Jetel perský 
21 %

Hmotnostní podíly semen*
Antinematodní odr. ředkve olejné
70 %, Svazenka 15 %, Jetel perský 
15 %

Doporučený výsevek 12 – 20 kg/ha
Termín setí do 20. 9.
Využití pro GREENING meziplodiny, úhor, souvrať

Do osevního postupu s: 
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Směsi meziplodin pro GREENING.

www.saaten-union.cz

Žďár n. 
Sázavou

Znojmo

Vyškov
Vsetín

Ústí n. 
Orlicí

Třebíč

Trutnov

Tábor

Tachov

Svitavy

Sokolov
Rychnov 

n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram

Prachatice

Praha

Plzeň

Písek Pelhřimov

Pardubice

Ostrava

Opava

Nymburk

Nový 
Jičín

NáchodMladá 
Boleslav

Kutná 
Hora

Kolín

Klatovy

Jindřichův 
Hradec

Jihlava

Jičín

Jeseník

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec 
Králové

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

Karviná

Ústí
nad Labem

okr. 
Brno venkov

Teplice

44

77

55 33

66

Šumperk

88

22

Olomouc

Přerov

Zlín
Kroměříž

Uherské 
HradištěHodonín

11

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých 
případech nelze převzít, nebo� podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny reklamní tiskoviny k uvedeným odrůdám svojí platnost. Stav informací k březnu 2017.

SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, 683 52  Šaratice
tel.: 541 22 11 75

Odborná poradenská služba:

viterra® HS
Směs hořčice a svazenky. Ideální před kukuřici. Do OP s nízkým zastoupením řepky. Vhodná pro následné
setí do mulče.

viterra® PS
Směs pohanky a svazenky. Jedinečné řešení do OP s řepkou. Ideální volba také pro obilniny nebo kukuřici.

viterra® RH
Směs ředkve olejné a hořčice. Nedoporučujeme do OP s řepkou. Vhodná i pro pozdější termíny setí.

viterra® RS
Směs ředkve olejné, svazenky a pohanky. Vhodná téměř do jakéhokoliv OP. Výborné prokořenění. 

viterra® TOP
Směs svazenky, jetele alexandriského, jetele perského, vikve seté, lupiny úzkolisté a slunečnice.
Směs pro profíky.

viterra® Zuckerrübe – směs pro cukrovku
Směs antinematodní ředkve olejné, svazenky a jetele perského. Jedinečná směs pro pěstitele cukrovky,
i na pole zasažená háďátky.

Baleno v pytlích 25 kg nebo VOV 500 kg

8 Ing. Adam Čáslava
 727 970 552
 adam.caslava@saaten-union.cz

7 Ing. Viktor Mačura, MBA
 724 338 009
 viktor.macura@saaten-union.cz

6 Ing. Luboš Pivoňka
 724 520 873
 lubos.pivonka@saaten-union.cz

5 Vlastislav Nosek
 724 338 006
 vlastislav.nosek@saaten-union.cz

4 Bc. Pavel Stárek
 724 371 901
 pavel.starek@saaten-union.cz

2 Ing. Otto Holoubek
 606 097 619
 otto.holoubek@saaten-union.cz

3 Zdeněk Kadlec, DiS.
 724 338 005
 zdenek.kadlec@saaten-union.cz

1 Oldřich Kovář, DiS.
 724 371 902
 oldrich.kovar@saaten-union.cz


