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Dobre nasiona,  
Dobre plony.

Rzepaki
saatbau

W gruncie
najlepsze!

* * *



Szanowni Państwo,

W roku 2016 wzbogaciliśmy naszą ofertę rzepaku ozimego o dwie nowe odmiany 
mieszańcowe. CLARUS F1 z imponująco wysoką mrozoodpornością oraz PRESIDENT F1, 
wyróżniający się bardzo wysoką zawartością oleju.

W naszym portfolio nie zabraknie także populacyjnych odmian rzepaku ozimego. 
Wychodząc naprzeciw klientom, wprowadzamy na polski rynek kolejnych pięć nowych 
odmian rzepaków liniowych: DARCY, FINLEY, MARLEY, STANLEY i WINNY.

Kontynuując tradycję poprzednich sezonów pamiętajmy o odmianach JIMMY i SIDNEY, 
które już od kilku sezonów zdobywają zaufanie wśród wielu rolników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
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NASI DORADCY
W TERENIE

Kamil MAZUR
tel.: + 48 519 857 189
kamil.mazur@saatbau.com

6

Łukasz POPŁAWSKI
tel.: +48 514 034 129
lukasz.poplawski@saatbau.com

7

Bogdan SADURA
tel.: +48 519 053 437
bogdan.sadura@saatbau.com

5

Jacek WIĘK
tel.: +48 519 053 439
jacek.wiek@saatbau.com

4

Sławomir KŁOSIŃSKI
tel.: +48 501 781 002
slawomir.klosinski@saatbau.com

2

Mirosław KACZMAREK
tel.: +48 519 053 438
miroslaw.kaczmarek@saatbau.com

1

Rafał JASTRZĘBOWSKI
tel.: +48 505 005 288
rafal.jastrzebowski@saatbau.com

3

Łukasz Wójcik
tel.: +48 533 251 378
lukasz.wojcik@saatbau.com

ZPN Środa Śląska
tel.: +48 (71) 399 55 30
maria.radziszewska@saatbau.com
Marcin Fink
tel.: +48 501 754 795
marcin.fink@saatbau.com

ZPN Kobierzyce
tel.: +48 (71) 311 12 38
kobierzyce@saatbau.com

ZPN Wołów
tel.: +48 (71) 389 26 03
wolow@saatbau.com

ZPN Oleśnica
tel.: +48 (71) 314 30 54
olesnica@saatbau.com

ZPN Oława
tel.: +48 (71) 313 22 21
olawa@saatbau.com

Magazyn w Olszance
tel.: +48 (77) 412 96 70
olszanka@saatbau.com

Magazyn w Kurowie
tel.: +48 (15) 811 10 47

Magazyn w Wierzbowie
tel.: +48 505 005 288

INFORMACJA 
I PORADY



RZEPAK OZIMY

PRESIDENT [F1]
Z myślą o Twoim sukcesie!

PRESIDENT to nowa odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego 
z wyróżniającym się plonem. PRESIDENT posiada rośliny śre-
dniowysokie ze średnim terminem dojrzewania i kwitnienia. 
Wysoki potencjał plonowania i bardzo wysoka zawartość 
oleju to cechy, które plasują odmianę w czołówce.

• bardzo wysoki potencjał plonowania
• bardzo wysoka zawartość oleju
• średni termin kwitnienia i dojrzewania
• rośliny średnio wysokie

Źródło: Badania hodowcy,
               Polska 2014 r.
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RZEPAK OZIMY 

DARCY
Najwyższe zaolejenie!

DARCY to  nowa odmiana populacyjna rzepaku stanowiąca 
najlepszą kombinację wysokiego potencjału plonowania z 
najwyższym zaolejeniem. Odmiana zarejestrowana na Słowa-
cji w 2013 roku, wcześnie kwitnąca i dojrzewająca. DARCY 
charakteryzuje się dobrą tolerancją na choroby oraz wysokim 
plonem szczególnie na glebach klasy II, III i IV.
 
• odmiana wcześnie kwitnąca i dojrzewająca
• wysoki plon ziarna 
• najwyższe zaolejenie
• dobra tolerancja na choroby

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

wczesny  
optymalny
późny

50 - 70            
60 - 85 
80 - 110 

NOWOŚĆ

Źródło: Badania rejestrowe,
               Słowacja 2011-2012 r.
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RZEPAK OZIMY 

FINLEY
Zwarta struktura łanu!

FINLEY to nowa odmiana rzepaku, która zainteresuje tych 
producentów, którzy ze względu na optymalny rozkład żniw 
poszukują odmian wcześnie dojrzewających. FINLEY ze 
względu na intensywny wczesny wigor oraz wczesną doj-
rzałość bardzo efektywnie wykorzystuje wiosenną wodę do 
budowania plonu. Odmiana wyróżnia się bardzo niskimi 
roślinami z długimi łuszczynami, które tworzą niski, zwarty 
łan. Odmiana polecana jest również na słabsze stanowiska 
glebowe.
 
• zwarty łan
• bardzo niskie rośliny 
• długie łuszczyny
• wysoki plon nasion

Źródło: Badania hodowcy,
               Polska 2015 r.
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RZEPAK OZIMY 

JIMMY
Imponująca zdrowotność łanu!

JIMMY jest wczesną odmianą populacyjną o bardzo wysokim 
potencjale plonowania i dużej zawartości oleju. W doświad-
czeniach wstępnych w Polsce uzyskał plon nasion na pozio-
mie 109,2% wzorca. Bardzo dobra zimotrwałość oraz wysoka 
zdolność regeneracji po zimie są odzwierciedleniem genotypu 
atlantycko - kontynentalnego. JIMMY imponuje bardzo dobrą 
odpornością na choroby szczególnie na: zgniliznę twardziko-
wą, suchą zgniliznę kapustnych oraz czerń krzyżowych. 

• imponująca zdrowotność łanu
• bardzo dobra zimotrwałość
• wczesna dojrzałość
• wysoki plon nasion

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

wczesny  
optymalny
późny

50 - 70            
60 - 85 
80 - 110 

RZEPAK OZIMY 

MARLEY
Nowa siła wśród odmian liniowych!

MARLEY to odmiana populacyjna rzepaku ozimego zareje-
strowana na Słowacji w 2015 roku. MARLEY posiada bardzo 
dobry potencjał plonowania i jest przydatny do uprawy we 
wszystkich rejonach kraju również na słabszych stanowiskach 
glebowych. Dość wczesny termin kwitnienia oraz dobra tole-
rancja na okresy suszy to cechy charakterystyczne odmiany. 
MARLEY posiada niskie rośliny oraz dobrą tolerancję na 
choroby (zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych).
 
• odmiana populacyjna
• dobra tolerancja na okres suszy
• bardzo dobry potencjał plonowania
• niskie rośliny

Źródło: Badania hodowcy,
               Polska południowa 2015 r.
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RZEPAK OZIMY 

SIDNEY
Liniówka z plonem hybrydy!

SIDNEY to, średnio - późna odmiana rzepaku ozimego 
zarejestrowana w Polsce w 2013r. Charakteryzuje się wysokim 
plonem nasion i oleju. Wyjątkowa zdrowotność roślin i pewna 
mrozoodporność gwarantują bezproblemowy, obfity  zbiór. 
Odmiana o wysokim potencjale plonowania w całej Europie.
Odmiana przydatna do uprawy we wszystkich rejonach kraju, 
również na lżejszych ziemiach i w chłodniejszych rejonach.
 
• wysoki plon ziarna
• znakomita tolerancja na
  zgniliznę twardzikową i 
  suchą zgniliznę kapustnych
• wysoka zawartość oleju
• fenomenalny plon na glebach
  klasy I, II, III, IV

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

wczesny  
optymalny
późny

45 - 55            
50 - 65 
65 - 80 

Źródło: COBORU 2015 r.
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RZEPAK OZIMY 

STANLEY
Odmiana z potencjałem!

STANLEY to odmiana populacyjna rzepaku ozimego charak-
teryzująca się bardzo mocnymi roślinami. Na polu STANLEY 
wyróżnia się bardzo równymi roślinami, które tworzą wyrów-
nany łan z gęsto rozmieszczonymi łuszczynami. Wyjątkowa 
zdrowotność, dobra mrozoodporność oraz równomierność 
dojrzewania gwarantują wysoki i stabilny potencjał plonowa-
nia.

• bardzo wysoki potencjał plonowania
• wysoka zawartość oleju
• dobra zdrowotność
• zachwycający plon na glebach  
  klasy I, II, III

RZEPAK OZIMY 

WINNY
Wygrywa plonem!

WINNY  to nowa odmiana populacyjna rzepaku 
wyróżniająca się grubymi nasionami o dobrym zaolejeniu. 
WINNY charakteryzuje się niezbyt wczesnym startem 
wiosennym i nieco późniejszym początkiem kwitnienia, co 
sprzyja unikaniu uszkodzeń powodowanych ewentualnymi 
majowymi przymrozkami. Długi okres kwitnienia pozwala 
na lepsze zapylenie kwiatów.

• wysoki plon ziarna
• szczególnie przydatna do wczesnych siewów
• grube nasiona
• średniej wysokości łan

Źródło: Badania rejestrowe,
               Słowacja 2011-2012 r.

100

102

W
IN

N
Y

Plon nasion [%]

10298 100

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

wczesny  
optymalny
późny

50 - 70            
60 - 85 
80 - 110 

NOWOŚĆ

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

wczesny  
optymalny
późny

50 - 70            
60 - 85 
80 - 110 

NOWOŚĆ

wzorzec

STRONA 8                   nasiona / sezon 2016  



RZEPAK OZIMY 

CLARUS [F1]
Zadbaj o wysoki plon!

CLARUS to hybryda plasująca się w czołówce najwyżej 
plonujących odmian. Mocną stroną tej odmiany jest bardzo  
dobra zimotrwałość oraz odporność na wyleganie. CLARUS 
cechuje wczesność zarówno w kwitnieniu jak i dojrzewa-
niu. Jest szczególnie ceniony przez rolników ze względu na 
przewagę plonotwórczą na często występujących w Polsce 
mozaikach glebowych.
 
• wysoki potencjał plonowania
• bardzo dobra zimotrwałość
• wczesna dojrzałość
• dobra odporność na wyleganie

Źródło: Badania hodowcy,
               Polska woj. kujawsko - pomorskie
               2015 - 2016 r.
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Inwestujemy w nowoczesne rolnictwo, 
zasługujemy na Twoje zaufanie!
Rozmowa z Zygmuntem Królem, prezesem 
firmy nasiennej saatbau polska sp. z o.o

saatbau polska jest firmą, która 
w ostatnim czasie zdobyła kilka 
prestiżowych wyróżnień, i co ciekawe, w 
konkurencji z przedsiębiorstwami 
z różnych branż...

Tak, rzeczywiście udało nam się w 2015r. 
zdobyć certyfikat jakości roku. To nie tylko 
prestiż dla firmy, ale i dla całej załogi.  Na-
szą ambicją jest, by jakość naszych nasion 
nie tylko spełniała urzędowo wyznaczo-
ne standardy – ale by je przekraczała. 
Wiedzieliśmy, że tak jest. Mamy nadzieję, 
że rolnicy wysiewający nasiona z naszej 
hodowli – też są tego samego zdania. 
Nagroda – tak naprawdę – to taka wisienka 
na torcie, stempel oficjalnie potwierdzający 
nasze wyniki w pracy. A proszę pamiętać, 
że proces hodowli nowej odmiany trwa 
około 7–10 lat i dopiero po tym czasie 
można zweryfikować, czy praca nie poszła 
na marne.

W tym roku staliśmy się Diamentem 
Forbesa - redakcja magazynu Forbes przy-
znała nam wyróżnienie w kategorii firm o 
poziomie przychodów od 50 do 250 mln 
PLN.  Mówiąc prostymi słowami wyróżnio-
no tych, którzy nie tylko prowadzą biznes i 
mają dobre wyniki sprzedaży, ale jedno-
cześnie inwestują w firmę. Tak postępuje 
każdy dobry gospodarz. I my tak robimy, 
bo taki standard wyznacza nasz właściciel.

To chyba nie przypadek. Przecież 
saatbau, firma-matka z Austrii jest 
spółdzielnią.

A jej członkami i jednocześnie właściciela-
mi jest około 3000 rolników z Austrii. Kto 
jak kto, ale rolnicy naprawdę wiedzą jak 
prowadzić biznes. Wiedzą, że w pierwszej 
kolejności trzeba inwestować i pracować. 
Na konsumowanie zysków będzie czas. 

Taką też zasadę stosują w Polsce. Od 2009 
roku, kiedy to Saatbau Lintz kupił Centralę 
Nasienną w Środzie Śląskiej wypracowa-
ne zyski są inwestowane na miejscu. Na 
terenie Dolnego Śląska znajduje się pięć, 
należących do spółki zakładów przerobu 
nasion oraz jeden magazyn. W ostatnim 
czasie rozszerzyliśmy działalność na tere-
nie województwa świętokrzyskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego, gdzie powstały 
dwa nowe magazyny nasienne. 
Już niedługo uruchamiamy zakład wypo-
sażony w najnowocześniejsze maszyny 
do czyszczenia, zaprawiania i pakowania 
nasion. Dzięki nim, będziemy mogli przy-
gotowywać materiał siewny dedykowany 
dla konkretnego rolnika. Możemy np. na 
życzenie zaprawiać nasiona środkami od-
straszającymi ptaki. Możemy też dodawać 
nawóz, który pozwoli na intensywny, 

początkowy wzrost. Dzięki  takim tech-
nologiom  możemy być konkurencyjni na 
rynku. Dziś saatbau polska to wiodąca 
firma w Polsce w produkcji i sprzedaży 
nasion roślin rolniczych.

Firma to nie tylko maszyny i sprzedaż…

To także, a może przede wszystkim ludzie. 
Obecnie we wszystkich naszych zakładach 
zatrudniamy około 120 osób. Staramy się, 
aby żaden nasz pracownik nie był ano-
nimowy. Tworzymy kilkunastoosobowe 
teamy, które wspierają się nawzajem i 
wymieniają inspiracjami. Ponadto, regu-
larnie organizujemy spotkania, polegające 
na wymianie doświadczeń i propozycji 
usprawnień między poszczególnymi dzia-
łami: finansowym, marketingu, czy                 
pracownikami regionalnymi, dystrybu-

Inwestujemy w 
nowoczesne rolnictwo!

Certyfikat Jakość Roku 2015 dla firmy saatbau polska
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torami i oczywiście kadrą zarządzającą. 
Pozwala to na swobodny przepływ infor-
macji i możliwość dostrzeżenia kwestii, 
które w ramach spotkań ujednoliconych 
strukturalnie, są trudniejsze do wychwyce-
nia.  Naszym atutem jest też zróżnicowany 
pod względem wieku zespół – potrafimy 
wykorzystać doświadczenie starszych 
pracowników, co w połączeniu z dynamiką 
przypisywaną z reguły młodszym daje – 
jak widać – efekty.

Jednak same nasiona nie zapewnią wyso-
kiego plonu.

Rolnictwo już dawno przestało być ubogą 
i zacofaną gałęzią produkcji. XXI wiek 
widać dziś tak samo w informatyce jak 
i w rolnictwie. Również na polskiej wsi. 
Wystarczy spojrzeć na poziom ekspor-
tu płodów rolnych z Polski. Nawet nie 
zauważyliśmy, jak szybko w rolnictwie 
nastąpiła zmiana pokoleniowa, i jak  nowe 
pokolenie rolników zmienia polską wieś. 
Musimy więc pomagać w edukacji naszych 
klientów, a w szczególności zwracać uwagę 
na to, że każda odmiana wymaga innego 

podejścia. Jesteśmy po to, żeby rolnicy uzy-
skali jak największe  plony, a to nie zależy 
tylko od materiału siewnego, ale również 
od konkretnych działań w produkcji 
polowej. Przedstawiciele handlowi naszej 
firmy służą pomocą i fachową poradą na 
terenie całej Polski. Działalność nasienną 
opieramy o współpracę z rolnikami i na 
ich polach produkujemy nasiona. Dzięki 
połączeniu najlepszych, dostosowanych do 
polskich warunków odmian z atrakcyjną 
ofertą cenową jesteśmy w stanie oferować 
rolnikom najwyższej jakości materiał 
siewny. Wysokie plony, najwyższa jakość i 
satysfakcja naszych klientów to cel naszej 
produkcji.

Materiał siewny jaki dziś oferujecie...

… to 52 odmiany kukurydzy, 50 odmian 
zbóż, 6 odmian soi i 11 odmian rzepaku. 
Stawia nas to w czołówce firm nasiennych. 
Ponadto, coraz większą popularnością 
cieszą się ekologiczne materiały siewne, 
które również są w naszej ofercie. Zmienia-
jące się warunki klimatyczne determinują 
nas do hodowli odmian dopasowanych do 
zmiennego klimatu. 

A jak oceniają Waszą ofertę rolnicy?

Najlepszym dowodem potwierdzającym 
jakość oferowanych przez nas nasion jest 
fakt, gdy rolnicy w kolejnych latach wraca-
ją po materiał siewny i to na coraz większe 

areały. I tak właśnie się dzieje. Od ubie-
głego roku wprowadziliśmy dodatkowo 
wewnętrzną kontrolę jakości. Zanim towar 
zostanie wysłany do klienta następuje 
pobór próby, dzięki której możemy w pełni 
kontrolować jakość każdego zamówienia. 
Przewagę zapewnia nam również najnowo-
cześniejszy park technologiczny, w którym 
większość stanowią w pełni zmechanizo-
wane, elektroniczne maszyny do przerobu 
nasion. Niektóre, wysoce skomputeryzowa-
ne, nie wymagają obsługi pracownika. Po-
zwala to do minimum ograniczyć kwestie 
związane z ryzykiem wystąpienia błędu.

W branży rolniczej pracuje dziś wiele 
przedsiębiorstw. Coraz więcej jest dużych, 
ponadnarodowych korporacji, działają-
cych nie tylko w kilku krajach, ale nawet 
na kilku kontynentach. Bo rolnictwo to 
wielki biznes, wielkie pieniądze. Niestety 
menedżerowie tych firm często zapomi-
nają dla kogo pracują. U nas jest inaczej. 
W saatbau myślimy jak rolnik. Patrząc na 
uznanie, jakie mamy wśród plantatorów i 
efekty naszej pracy jesteśmy pewni, że jest 
to prawidłowa droga.

Dziękuję za rozmowę
Lidia BIeRnaCKa

saatbau polska to najlepsze odmiany



saatbau polska Sp. z o.o. 
55-300 Środa Śląska 
ul. Żytnia 1
tel.: +48 71 399 55 00
fax: +48 71 317 37 99
polska@saatbau.com
www.saatbau.com

INFORMACJA 
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aktualności
SAATBAU POLSKA SP. Z O.O. JEST JEDNĄ Z CZOŁOWYCH
FIRM HANDLOWO-NASIENNYCH W POLSCE. JESTEŚMY
SPÓŁKĄ CÓRKĄ W MIĘDZYNARODOWEJ KORPORACJI HODOWLI 
KUKURYDZY, ZBÓŻ, RZEPAKU I SOI SAATBAU LINZ.

JAKOŚĆ ROKU 2015

saatbau polska jako 
wiodąca firma w Polsce w 
produkcji i sprzedaży nasion 
roślin rolniczych została wyty-
powana do udziału w jubile-
uszowej edycji największego w 
Polsce programu promującego 
jakość otrzymując certyfikat 
Jakość  ROKU 2015. 

Dzięki ciągłemu udoskonalaniu 
technologii przerobu nasion, 
stosowaniu najnowszych 
metod suszenia, czyszczenia, 
zaprawiania czy pakowania 
jesteśmy  w stanie uzyskać 
najwyższą jakość produkowa-
nego materiału siewnego.

FIX FERTIG

Do pełnego i prawidłowego 
rozwoju soja wymaga 
szczepienia bakteriami ze 
szczepu Rhizobium. Jako 
jedyna firma w Polsce oferuje-
my Państwu nasiona GOTOWE 
DO SIEWU. W sprawdzonym 
procesie technologicznym 
nasiona są otoczkowane 
bakteriami brodawkowymi 
wraz z klejem, który pełni 
również funkcję środka konser-
wującego i chroniącego przed 
działaniem promieni 
słonecznych. 
Jednocześnie saatbau linz 
prowadzi ciągłe badania 
różnych szczepów Bradyrhizo-
bium japonicum by zaoferować 
Państwu najlepszą jakość 
i żywotność bakterii oraz 
najwyższą efektywność 
brodawkowania. Odmiany o 
najwyższym potencjale plono-
wania w połączeniu z najlepszą 
jakością szczepionki to podsta-
wa sukcesu w uprawie soi. 
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     Przyśpiesza rozwój systemu
     korzeniowego i gwarantuje    
     szybki start. 
     Chroni przed ptakami.
     Zabezpiecza przed 
     chorobami grzybowymi.

Szczegółowe informacje o 
możliwości zaprawienia nasion 
zaprawą OPTIPLUS pod
numerem telefonu: 
+48 71 399 55 00, 
+48  502 654 585
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