
Vážení pěstitelé,

také v  letošní sezóně u nás můžete získat   sazečku cibule  
i šalotky. Jedná se o precizně vykalibrovanou a kvalitně na-
mořenou sazečku renomované holandské firmy T.O.P. Onions, 
která patří k jejím největším evropským výrobcům. Na našich 
pokusných parcelách každoročně testujeme v Evropě nejpěs-
tovanější sazečkové odrůdy. Do naší aktuální nabídky tak řa-
díme jen ty odrůdy a hybridy, které v našich podmínkách vy-
chází nejlépe – a to napříč osivářskými firmami.  Kromě jarních 
odrůd nabízíme také sazečku ozimé odrůdy SHAKESPEARE, 
která přesvědčila svou raností a odolností k vymrzání i vykvé-
tání. V době jarního nástupu houbových chorob má již dob-
ře vyvinutý „zavoskovaný“ list a lépe tak odolává infekčnímu  
tlaku než seté ozimé cibule.
Těšíme se na Vaše objednávky. Případné dotazy Vám velice 
rádi zodpovíme. Upozorňujeme, že  naše nabídka platí pouze 
do vyprodání zásob. 
     Vladislav Janeček

manažer pro profesionální trh

Kalibrace:
Po konzultaci s Vámi jsme se rozhodli opět nabízet sazečku ve dvou kalibrech:
1) drobná sazečka, 8 - 16 mm
2) velká sazečka, 16 - 21 mm
Uspokojíme tedy požadavky těch z Vás, kteří chtějí velký kalibr pro ranější 
sklizně. Současně plníme i přání pěstitelům, kteří preferují drobnou sazečku,  
u které jsou hektarové náklady na výsadbu nižší. 
Cena sazečky je u obou kalibrů shodná. 

U ozimé sazečky SHAKESPEARE nabízíme i střední kalibrace: 10 – 21 mm. 

Balení, doprava, dodací podmínky:
- sazečka je balena v pytlích po 25 kg
- doprava není zahrnuta v ceně, 
 při odběru nad 500 kg je zdarma
- jarní sazečku rozvážíme v předjaří 
 (únor - březen), a to v  termínech, kdy  
 nehrozí její namrznutí
 Ozimou sazečku Vám dodáme 
 počátkem října.

®

www.semo.cz

Nabídka 
sazečky  2022



CRUSADO F1 
(známá pod původním pracovním 
názvem Hazera 2)
Velmi raný hybrid firmy Hazera s bron-
zovou slupkou a tenkým krčkem nás 
v  pokusech zaujal především raností, 
tvarovou i velikostní vyrovnaností ci-
bulí, vysokou odolností k vybíhání do 
květu a dobrým výnosem. CRUSADO 
je dnes nejranější sazečkový hybrid 
vůbec. Navzdory své ranosti má pev-
nou slupku a je vhodný i na krátkodo-
bé skladování. 
- cena 61 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální 
  fungicidní ošetření 

CORRADO F1
Poloraný (CRUSADO F1 + 7 dní) hybrid 
firmy Hazera zdobí stabilně vysoký vý-
nos, pevná žluto-hnědá slupka a vel-
mi silný kořenový systém. Díky němu 
dobře odolává stresovým podmínkám 
a dosahuje stabilně vysokých výnosů 
i v problematických letech. CORRADO 
je vhodný i pro střednědobé sklado-
vání.
- cena 56 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální 
  fungicidní ošetření 

STURON
Klasická polopozdní sazečková odrů-
da odolná k vykvétání. Vegetační doba 
při pěstování ze sazečky je podobná 
jako u odrůdy VŠETANA (CRUSADO F1 
+ 14 dní). STURON tvoří velké cibule 
žlutohnědé barvy vhodné i ke střed-
nědobému skladování. 
- cena 52 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální 
  fungicidní ošetření 

Šalotka
Šalotka stále patří v našich zemích k méně používaným cibulovinám. Zá-
jem se ale každým rokem zvyšuje. Oproti klasické cibuli se šalotka odlišuje 
chutí, delší skladovatelností i dietetickými vlastnostmi – má vyšší obsah 
vitamínu C a není nadýmavá. Šalotku je možné pěstovat z výsevů (pouze 
některé odrůdy), výrazně však převažuje použití šalotkové sadby. Vysazo-
vané porosty sklízíme o 4 až 6 týdnů dříve než seté a dosahujeme u nich i 
vyšších výnosů.

SETTON
Raností (CRUSADO F1 + 12 dní), výno-
sem, odolností k  vykvétání i barvou 
a velikostí cibulí je tato odrůda firmy 
Syngenta podobná odrůdě STURON. 
Mírně ranější SETTON ho ale překoná-
vá vyšším výnosem, lepší vyrovnaností 
cibulí, pevností slupky i delší skladova-
telností.
- cena 56 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální 
  fungicidní ošetření  

ROMY
Poloraná (CRUSADO F1 + 7 dní) červe-
ná cibule firmy Hoza Uienzaad. Její vý-
hodou je dobrá probarvenost vnitřních 
slupek. ROMY je velmi odolná k vykvé-
tání a poskytuje tvarově vyrovnané ci-
bule zpravidla s jedním středem, které 
jsou i při pěstování ze sazečky vhodné 
pro krátkodobé skladování. 
- cena 65 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální fungi- 
 cidní ošetření i tepelné ošetření proti  
 vybíhání do květu

Šalotka BIZTRO
Ve firemních pokusech pravidelně testujeme několik odrůd šalotek. Ví-
tězem je stále odrůda BIZTRO, která ostatní šalotky překonává raností, 
výnosem a vysokou odolností proti vykvétání. BIZTRO je raná odrůda 
s typickou načervenalou pevnou slupkou. Má tenký krček a je dlouho-
době skladovatelná. 

- kalibrace 7 - 14 cm (u šalotky se tím míní obvod cibulí), průměr cibulí  
   je 20 až 40 mm
- sazečka je balena v pytlích po 10 kg
- cena 62 Kč/kg + DPH

Ozimá sazečka SHAKESPEARE
Jedná se o velmi ranou odrůdu ozimé cibule. Odrůda SHAKESPEARE je britské provenience a prokázala v našich 
podmínkách vysokou odolnost k vymrzání i vykvétání. Má mírně ploše kulovité cibule se žlutohnědou slupkou. 
Výborně zatahuje krček, je výnosná při současně vysokém podílu tržního zboží. U této odrůdy jsme v porostech 
založených z ozimé sazečky zaznamenali oproti setým plochám i významně menší napadení plísní cibulovou nebo 
Stemphyliem. 
Ozimou sazečku rozvážíme počátkem října. Po konzultaci s Vámi jsme se rozhodli nabízet ji nově ve třech kalibrech:
- kalibrace: 8 - 16 mm, 10 – 21 mm a 16 - 21 mm
- cena 64 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální fungicidní ošetření

POZN: Sazečku šalotky nabízíme standardně nemořenou. Za příplatek jsme schopni 
zajistit její namoření (v praxi se ale příliš nepoužívá). Objednávku mořené šalotky 
nám prosím upřesněte opravdu v dostatečném předstihu.

CONTADO F1
Raná (CRUSADO F1 + 3 dny) hybridní 
cibule firmy Hazera se žlutohnědou 
slupkou a úzkým krkem, který veli-
ce rychle zatahuje. O kvalitě tohoto 
hybridu svědčí fakt, že se prodej jeho 
sazečky mezi lety 2016 a 2017 v  Ev-
ropě ztrojnásobil! CONTADO je sice o 
několik dní pozdnější než CRUSADO 
F1, zpravidla ale dosahuje vyšších 
výnosů. To se potvrdilo také v  našich 
pokusech.
- cena 57 Kč/kg + DPH
- cena zahrnuje širokospektrální 
  fungicidní ošetření  

SEMO a.s.
798 17 Smržice u Prostějova, Tel: 582 301 900-2 , 582 301 911, fax: 582 381 189, e-mail: profi@semo.cz
Manažer pro profesionální trh: Ing. Vladislav Janeček, tel: 777 301 939


