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osív RWA SLOVAKIA a môžeme Vám predstaviť našu ponuku
odrôd ozimnej repky a novinky pre tohtoročnú sezónu.
Medzi základné hodnoty našej firmy patrí aj farmárske myslenie
a chápanie

požiadaviek našich partnerov. Toto vyplýva už zo

samotných koreňov

materskej spoločnosti, ktorá tento rok

oslavuje 200. výročie narodenia Fridricha Wilhelma Raiffeisena
– zakladateľa skupiny Raiffeisen. Jeho myšlienky sú dodnes
určujúce v každodennom živote celej firmy.
Oslavujeme aj na Slovensku – pred 20 rokmi bola založená
spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r. o. Veríme, že za tie roky,
prispela k úspešnosti slovenského poľnohospodárstva s novými
produktmi, technológiami a prístupmi.
Pokračujúc v týchto šľapajach aj tento rok zavedieme novú
produktovú značku osív G - SEED. Táto značka znamená
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vysoko kvalitné odrody, ktoré sa vyznačujú veľkým úrodovým
potenciálom a stabilitou a ktoré sú vyberané dlhoročnou prácou
medzinárodného kolektívu expertov RWA skupiny.
Našou snahou je dlhodobá spolupráca s pestovateľmi, preto je
aj v našom záujme, aby dosiahli s produktmi RWA SLOVAKIA
požadovaný výsledok. K tomu chceme prispieť aj odbornými
radami a odporučeniami. Na to slúži náš tím agronomickotechnických poradcov (promotérov), ktorí sú Vám k dispozícii
v každom regióne s informáciami o našich exkluzívnych odrodách.
Ich kontakty nájdete na zadnej strane tohto katalógu.
Verím, že nájdete v Katalógu repky 2018 užitočné informácie
a želám, aby ste s našimi produktmi vedeli dosiahnuť vytýčené
ciele!
Ing. Peter Lelkes
vedúci oddelenia osív

Chceme poznať
váš názor!
Neváhajte nás kontaktovať
peter.lelkes@rwaslovakia.sk
tel.: +421 2/ 4020 1130
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Repka ozimná
od RWA SLOVAKIA
ponuka, z ktorej
si vyberie každý!

Flexibilita počas zberu

Infikované vošky
na liste repky
ozimnej

Najlepí čas
na zber
Úroda

Odrody s geneticky zvýšenou
nepukavosťou šešúľ

Infikované listy
TuYV
Rast a budovanie úrody repky

Ing. Peter Jablonický
produktový manažér pre kukuricu a olejniny
Prostredníctvom tohto produktového katalógu sa k Vám
dostáva ponuka repky ozimnej od spol. RWA SLOVAKIA pre
novú sezónu. Tak ako samotný nadpis hovorí, z našej ponuky
si vie vybrať každý pestovateľ takú odrodu, akú potrebuje pre
svoje špecifické pestovateľské prostredie. Naša spoločnosť
sa snaží reflektovať požiadavky trhu s repkou ozimnou,
aby uspokojila čo najviac pestovateľov. V ponuke máme
osvedčené hybridy NAIAD, SENSATION a KINETIC, ktoré
všeobecne majú na slovenskom trhu už podiel cez 90%, tak
i líniovú odrodu MARCELO, čím nezabúdame ani na
pestovateľov, ktorí v ich pestovateľských podmienkach
preferujú líniové odrody.
Každým rokom sa snažíme prinášať aj novinky do nášho
portfólia. Novinkami tohtoročnej sezóny sú hybridy
ANNISTON a ES MOMENTO. Samozrejmosťou každej novo
uvedenej odrody je vysoká a stabilná úroda semien - hlavný
šľachtiteľský cieľ. Snahou RWA SLOVAKIA je ale prinášať
u našich odrôd aj pridanú hodnotu, vo forme nových
vlastností, ktoré pomôžu pestovateľom zvýšiť ich profitabilitu.

Spoločnosť RWA SLOVAKIA na tento problém zareagovala
medzi prvými a prichádza na trh s novinkou z novej
generácie repiek, hybridom

ANNISTON.
Čo je to TuYV?

Ide o vírusové ochorenie repky ozimnej, pri ktorej môžeme
stratiť na úrode 5 až 15 % z celkového výnosu. Vírus
napáda repku ozimnú na jeseň (v strede októbra) a to
prostredníctvom prenášačov (najmä voškami, prípadne iným
žravým, alebo cicavým hmyzom).
K primárnej infekcii dochádza v strede jesene, kedy je repka
infikovaná najmä voškami. Až 17 z 25 známych druhov vošiek
prenáša tento vírus. Z týchto vošiek je najvýznamnejšia

Rezistencia odrôd proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV)

•

Zvýšená odolnosť proti pukavosti šešúľ

•

Zvýšená odolnosť proti napadnutiu fómovou hnilobou

•

Tolerancia voči stresom v suchých a teplých lokalitách KVO

•

Zimovzdornosť a dobré prezimovanie pre regióny
so zvýšeným rizikom holomrazov

•

Plasticita

Vírus žltačky okrúhlice (TuYV)

V posledných rokoch sa do popredia dostáva otázka, ohľadne
odolnosti repiek proti vírusovým ochoreniam. Konkrétne proti
rozšírenej vírusovej žltačke okrúhlice (TuYV = Turnip Yellows
Virus). Populácie vošiek sa konštantne behom posledných
rokov zvyšovali a preto problém s vírusom začína byť
viditeľný najmä v repke. Hlavnými dôvodmi sú otepľovanie,
ktoré voškám vyhovuje, zákaz používania insekticídneho
morenia na báze neonikotinoidov a vysoké zastúpenie
hostiteľských rastlín. Na základe tohto sa snažia šľachtitelia
vyšľachtiť a osivárske firmy uviesť na trh nové odrody.
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Symptómy
Prvotné symptómy môžeme pozorovať na listoch repky už
na jeseň. Na listoch vidíme modročervené až fialové sfarbenie
okrajov listov.
Na jar môžeme vidieť pomalý vývoj rastlín. Porasty sú málo
navetvené. Na listoch pozorujeme mozaiku, listy sú zvlnené.
Celkovo je možné vidieť menej listov na rastline. V šešuliach
je menej semien. Semená majú nižší obsah oleja a zvýšený
obsah glukosinolátov. No a v konečnom dôsledku vidíme
pri vysokom prejave ochorenia zníženie výnosu o 5-15 %
z hektára.

Čo môže pestovateľ urobiť?

Docielenie vysokých úrod je „skladačkou“ viacerých faktorov,
cez ktoré sa k nim dostaneme ako napr.:
•

Rastliny
rezistentné proti
TuYV

•

Pestovať rezistentné odrody repky ozimnej

•

Kontrolovať prenášačov (zvýšená frekvencia
chemického ošetrovania na jeseň)

•

Siať morené osivo (morené registrovaným
insekticídnym moridlom)

Zvýšená odolnosť proti
pukavosti šešúľ

najmä Voška broskyňová (Myzus persicae), na fotografii.
Okrem hmyzu, sú významným zdrojom infekcie rastliny
pochádzajúce z výmrvu repky, divorastúce rastliny čelaďe
Brassicaceae, prezimujúce buriny, ale i horčica v greeningu.

Čo napomáha šíreniu vírusu?
•

Teplá jeseň a zima

•

Rozvoj prenášačov a hostiteľských rastlín

•

Rotácie plodín v osevnom postupe (vysoké zastúpenie
repky ozimnej, respektíve olejnín)

Každý pestovateľ sa snaží maximalizovať výnos
a minimalizovať straty. Niečo z toho vie ovplyvniť, niečo
nie. Jedným z faktorov, ktoré dokáže pestovateľ ovplyvniť
je zníženie strát repky pri zbere a to výberom odrody, ktorá
má zvýšenú odolnosť proti pukavosti šešúľ. Odrody RWA
s vysokou odolnosťou voči pukavosti šešúľ sú:

KINETIC, ANNISTON, ES MOMENTO
Zvýšenú odolnosť proti pukavosti šešúľ, sú také odrody,
ktoré majú pevnejšiu a pružnejšiu bunkovú stenu šešule. To
je geneticky zabudovaný znak. Ako môžeme vidieť na grafe,
tak tieto odrody si udržujú vysokú úroveň úrody semien aj po
optimálnom čase zberu, s minimálnymi stratami na úrode.

Plasticita – prispôsobivosť
stanovištným podmienkam

Pred samotným uvedeným na trh musí prejsť každá
odroda RWA repky systémom testovania tzv. predskúšok.

Klesajúca úroda, pri neskorom
zbere v dôsledku pukavosti šešúľ

Vegetácia

V predskúškach sa odrody (180 novošľachtencov ročne)
testujú v mikroparcelkách (1800 parceliek ročne) na všetky
dôležité agronomické vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre
pestovateľa. Porovnávajú sa na zavedené odrody v rámci
RWA portfólia exkluzívnych odrôd a takisto na odrody
konkurenčné. Po niekoľkoročnom testovaní sa vyberú
najvýkonnejšie odrody. Tie sa opäť testujú (1 -2 roky)
systémom podobným ako pri predskúškach v demo pokusoch
a domácich podmienkach krajín. Až po tomto testovaní ,
odroda, ktorá si prešla rôznymi pestovateľskými ročníkmi,
rôznymi podmienkami kde preukázala svoju plasticitu
a stabilitu sa uvedie na trh.
Na základe tohto testovania môžeme pestovateľovi odporučiť
odrody vhodné do teplejších a suchších lokalít. Z portfólia
odporúčame suchovzdorný hybrid NAIAD s veľmi dobrým
hospodárením s vodou, prostredníctvom dlhého kolovitého
koreňa a s vysokými úrodami semien v KVO.
Odrody s vynikajúcou zimovzdornosťou a prezimovaním
sú ES MOMENTO, MARCELO a ADMITER. Tieto vlastnosti
potvrdili z výsledkov registračných skúšok ÚKSÚP v rámci
Slovenska. Odporúčame ich do chladnejších oblastí.

Čo to znamená, ak repka obsahuje
gén Rlm7?

Odrody repky ozimnej s týmto génom lepšie odolávajú
tlaku fómovej hniloby (Phoma spp.). Rozvoj tohto patogéna
môžeme pozorovať najmä na jeseň, ktorá je vlhká a chladná.
Rastliny, ktoré sú napadnuté hubovým ochorením fómy
sa stávajú stávajú náchylnými aj na ďalšie choroby, ktoré
napádajú repku
(napr. verticíliové vädnutie, sklerotíniu atď.)
Repky s kvalitatívnou odolnosťou (génom Rlm7) sú
vitálnejšie, lepšie vedia odolávať chorobám a v neposlednom
rade chránia i úrodu, pretože pri hubových ochoreniach
môžeme pozorovať stratu na úrode od 20 až do 80 %
v závislosti od ročníka a miery napadnutia.
V ponuke má RWA SLOVAKIA dve odrody so
zabudovanou kvalitatívnou rezistenciou voči fóme:

ANNISTON, ES MOMENTO
Ako môžete vidieť, ponuka RWA SLOVAKIA pre sezónu 201819 je komplexná a vybrať si z nej vie každý pestovateľ repky.
Za spoločnosť RWA SLOVAKIA Vám prajem šťastnú ruku pri
výbere tej najlepšej odrody vhodnej do Vašich pestovateľských
podmienok, vysoké úrody a samozrejme veľmi dobré
speňaženie novej úrody. Pevne verím, že si vyberiete odrody
z našej ponuky, pretože ako vidíte, kráčame s najlepšími!
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ANNISTON (H)

ES MOMENTO (H)

Sila inovácie!

3 v 1: úroda - stabilita
- zdravotný stav

Registrácia

Registrácia

Rakúsko 2014, Slovensko 2018

Charakteristika odrody:
Skorý až stredne skorý hybrid. Z hľadiska intenzity
zaraďujeme Anniston medzi repky so stredne rýchlym
jesenným vývojom a veľmi rýchlym jarným vývojom.
Medzi jej prednosti patrí vynikajúce prezimovanie
s vysokou toleranciou proti mrazu. Na jar zakladá veľmi
rýchlo hlavnú stonku- terminál. Ide o stredne vysokú repku
s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Z hľadiska
kvitnutia ide o skoro kvitnúcu repku s vysokou odolnosťou
proti pukavosti šešúľ. HTS je stredne vysoká. V rámci
poloprevádzkových pokusov Anniston dosiahol vynikajúce
úrody (v relatívnom vyjadrení) v krajinách ako Slovensko107,3 %, Nemecko 107,5 %, Poľsko 121,6 %, Maďarsko
104,2 %, Rumunsko 109,0% v porovnaní na kontrolné
hybridy.
Pestovanie:
Anniston môžeme zaradiť medzi repky s vysokou plasticitou
k rôznym pôdnoklimatickým podmienkam. Nasvedčujú
tomu výsledky z rôznych krajín v rámci testovania. Odroda
v sebe zahŕňa 3 v 1 - toleranciu na Turnip yellows virus,
odolnosť proti pukavosti šešúľ a vysoké úrody semien.
Z hľadiska rajonizácie Anniston odporúčame do všetkých
výrobných oblastí, kde sa pestuje repka.

Slovensko 2018

Zdravotný stav:
Hybrid má veľmi dobrý zdravotný stav. Anniston má
vysokú toleranaciu proti fóme (obsahuje Rlm7 gén
tolerancie), a dobrú odolnosť proti sklerotínii, bielej hnilobe
a černi repkovej.
Technologická kvalita:
Technologická kvalita je veľmi dobrá. Obsah oleja v sušine
je 45,4 %. Produkcia oleja sa pohybovala okolo 2,1 t/ha.
Obsah glukozinolátov sa pohyboval na úrovni 13,4
mikromolov/gram semien.
Prednosti:
•

Rezistencia proti Turnip yellows virus

•

Zvýšená odolnosť proti pukavosti šešúľ

•

Vysoký úrodový potenciál

•

Plasticita

ING. PETER JABLONICKÝ
produktový manažér pre
kukuricu a olejniny
Za spol. RWA SLOVAKIA by som Vám rád predstavil
novinku v portfóliu. Je to hybridná odroda ANNISTON.
Ide o repku kde je vidieť silu inovácie. ANNISTON je
jediná repka na slovenskom trhu, ktorá okrem tolerancie
proti Turnip yellows virus a nepukavosti šešúľ v sebe
má i gén Rlm7. Každá, so spomínaných vlastností
určitými percentami chráni úrodu. Samostatne ide o
malé percento, ale dokopy je to ekonomicky zaujímavé
percento. Ako môžete vidieť ANNISTON má trojitú
ochranu úrody.
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Charakteristika odrody:
Ide o stredne neskorý hybrid. ES Momento je mohutná a
vysoká repka. Napriek tomu má vynikajúcu odolnosť proti
poliehaniu. Odroda na stanovišti neprerastá. Na jeseň ma
intenzívny až polointenzívny vývoj. ES Momento veľmi
dobre prezimuje. Do jarnej vegetácie nastupuje pomalšie.
Z hľadiska kvitnutia ide o neskoršiu odrodu. Dozrievanie je
rovnomerné. Repka má zvýšenú odolnosť proti pukavosti
šešúľ, čo má za následok nižšie pozberové straty na úrode.
V rámci registrácie na ÚKSÚP-e dosiahol ES Momento
priemernú relatívnu úrodu 108,7 % za 3 roky skúšania na
kontrolné odrody Kodiak, Jenifer a Sensation.
Pestovanie:
Ide o mohutný hybrid, ktorý odporúčame do všetkých
výrobných oblastí kde sa pestuje repka. V rámci registrácie
dosiahol lepšie výsledky v repárskej a zemiakarskej oblasti.
ES Momento je stabilný hybrid z hľadiska úrodového
potenciálu v rôznych pestovateľských ročníkoch.
ES Momento je možné vysievať okrem tradičného
agrotechnického termínu i skôr.

Zdravotný stav:
Hybrid má veľmi dobrý zdravotný stav, so zabudovaným
génom Rlm7 pre zvýšenú toleranciu proti fóme. Odolnosť
proti bielej hnilobe, černi repkovej a sklerotínii je dobrá.
Technologická kvalita:
Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine je 47,4
%. Obsah glukozinolátov je stredne vysoký. Obsah bielkovín
je nižší.
Prednosti:
•

Vysoké úrody semien

•

Stabilita v rôznych pestovateľských ročníkoch

•

Zvýšená odolnosť proti pukavosti šešúľ

•

Dlhý kolovitý koreň- lepšie hospodári s vodou

•

Veľmi dobrý zdravotný stav

ING. MAREK JAKUBEC
výkonný asistent vedúceho
oddelenia osív
Hybrid ES MOMENTO zaujme už na poli svojou vitalitou
a dobrou kondíciou. Nový šľachtiteľský program z dielne
spoločnosti EURALIS priniesol celý rad vysoko výkonných
hybridov P3 GENERÁCIE, medzi ktoré radíme aj tento
hybrid. Slovenských pestovateľov zaujal svojím výkonom
v rámci porovnávacích pokusov v sieti AGRADA 2016-17,
kde skončil spomedzi 24 najvýkonnejších odrôd repiek
súčasného sortimentu na trhu s úrodou semien 5,04 t/ha
ako tretí najlepší!
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NAIAD (H)

SENSATION (H)

Teplo a sucho mu
nerobí problém!

Žiadny pestovateľský
rok ho neprekvapí

Registrácia

Registrácia

Rakúsko 2014

Charakteristika odrody:
Skorý až stredne skorý hybrid. Naiad má rýchly jesenný
vývoj. Jarný vývoj kopíruje jesenný. Z hľadiska výšky
rastliny ide o stredne vysoký hybrid s veľmi dobrým
vetvením a veľmi skorým kvitnutím. Naiad má stredne
dobrú odolnosť proti poliehaniu. Hybrid má silný koreňový
kŕčok a dlhý kolovitý koreň, ktorý mu umožňuje veľmi
dobré hospodárenie s vodou. Naiad je plastický hybrid
vhodný i do suchších oblastí. V štátnych odrodových
skúškach v Rakúsku bol registrovaný po dvoch rokoch, kde
dosiahol relatívnu úrodu 103% v priemere na kontrolné
odrody DK Expower a Artoga. Hybrid má priemernú HTS
4,5 g.
Pestovanie:
Naiad je z hľadiska pestovania univerzálny hybrid. Veľmi
dobre reaguje na stresové podmienky, najmä nedostatok
vlahy. Má veľmi dobrý úrodový potenciál . Môže sa
pestovať vo všetkých výrobných oblastiach, kde sa pestuje
repka. Na základe veľmi dobrej suchovzdornosti Naiad
odporúčame do suchších oblastí kukuričnej výrobnej
oblasti.
Naiad je možné vysievať okrem tradičného
agrotechnického termínu i neskôr. Dozrievanie je
rovnomerné a skoré, čo umožňuje skorý zber.

Slovensko 2012 (registrácia po dvoch rokoch)

Zdravotný stav:
Hybrid má dobrý zdravotný stav, so strednou odolnosťou
proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou
a čerňami a s veľmi dobrou odolnosťou proti sklerotínii.
Technologická kvalita:
Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine je 44,4
%. Produkcia oleja sa pohybovala okolo 2,2 t/ha. Obsah
glukozinolátov sa pohyboval na úrovni 13,8 mikromolov/
gram semien.
Prednosti:
• Veľmi dobré hospodárenie s vodou
• Vhodnosť do suchších oblastí kukuričnej
výrobnej oblasti
• Vysoký úrodový potenciál
• Univerzálny hybrid

VLADIMÍR ČARNY SHR, Stanča
Repku NAIAD pestujeme už tretí rok. V uplynulých
dvoch ročníkoch sa nám v porovnaní s ostatnými
pestovanými odrodami na podniku podarilo dosiahnuť
s hybridom NAIAD najvyšší výnos 4,2 t/ha. V roku
2015-16 dokonca rekordný v našom podniku. Preto má
repka NAIAD najväčšie zastúpenie spomedzi repiek na
našom podniku a počítame s ním aj do ďalšej sezóny!
Na fotografii vidíme dobre zregenerovaný a zapojený
porast hybridu NAIAD.

8 katalóg repky 2018

Charakteristika odrody:
Stredne skorý hybrid (vegetačná doba 191 dní) stredne
vysokého vzrastu (162 cm). SENSATION má dobrú
zimuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu. Rastlina je pevná,
koreňový krčok silný. Úrodový potenciál je veľmi vysoký,
rastlina veľmi dobre vetví, šešule sú dlhé a ich nasadenie na
stonkách je husté. HTS je stredne vysoká – priemerná HTS
počas skúšok bola 4,89 g.
Pestovanie:
Hybrid je plastický, vhodný na pestovanie vo všetkých
výrobných oblastach. Pre dosiahnutie veľmi vysokých
úrod je odporúčané umiestňovať ho do lepších podmienok
pestovania a dobrých pôd. V suchých oblastiach a piesčitých
pôdach úrodový potenciál klesá.
Hybrid SENSATION dosiahol počas štátnych odrodových
skúšok priemernú úrodu semena 5,25 t/ha, čo bolo 106,1% v
porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Sitro a Rohan.
V roku 2010 (prvý rok skúšok) dosiahol hybrid SENSATION
113,3% na priemer kontrol a bol zo súboru 37 hybridov
skúšaných v prvom roku najúrodnejším.
SENSATION je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart.
Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko
zberových strát.

Zdravotný stav:
SENSATION má dobrý zdravotný stav. Je stredne odolný proti
napadnutiu fómovou hnilobou, sklerotíniovou hnilobou,
čerňami repky a plesňou sivou.
Technologická kvalita:
Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine semena
je vysoký – 46,0%, čo je o 1,4% viac ako u kontrolného
hybridu Sitro a o 0,8% viac ako u kontrolného hybridu Rohan.
Produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla
2,37 t/ha, t. j. 108,0% v porovnaní s priemerom kontrolných
hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji
je štandardné. Obsah glukozinolátov je stredne vysoký – 10,2
mikromolov na gram semena.
Prednosti:
• Veľmi vysoký úrodový  potenciál
• Dobrá zimuvzdornosť
• Dobrá odolnosť proti poliehaniu
• Pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
• Dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň

ING. ŠTEFAN ROHAĽ,
AGRODRUŽSTVO Ostrovany
a promotér RWA Slovakia,
MARCELA HREHOVÁ
Repku ozimnú odrodu SENSATION som prvýkrát
videl na stanici ÚKSUP Spišská Belá a bola to “láska na
prvý pohľad”. Okrem tohto hybridu mám vysiate ešte
štyri konkurenčné hybridy. Po zimných holomrazoch
najlepšie zregeneroval práve SENSATION a vynikal
aj dobrým zdravotným stavom. Tento hybrid budem
určite pestovať aj tento rok a môžem ho odporučiť aj
iným pestovateľom.
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KINETIC (H)

MARCELO (L)

... a so stratami pri
zbere sa nezaoberáte

Línia s prednosťami
hybridu

Registrácia

Registrácia

2013 Maďarsko, 2014 Rakúsko

Charakteristika odrody:
Stredne skorý hybrid, stredne vysokého vzrastu. KINETIC
má dobrú zimovzdornosť a odolnosť proti poliehaniu.
Rastlina je pevná, koreňový kŕčok silný. Úrodový potenciál
je veľmi vysoký, rastlina veľmi dobre vetví. HTS je vysoká –
priemerná HTS počas skúšok bola 5,5 g.
Pestovanie:
Hybrid je plastický, vhodný na pestovanie vo všetkých
výrobných oblastiach. Počas skúšok dosiahol vysoké úrody
v suchších i vlhkejších podmienkach pestovania. Takisto je
vhodný na ekologické pestovanie. Kinetic má dlhé obdobie
kvitnutia, čo dáva predpoklad vysokých úrod.
Hybrid KINETIC dosiahol počas štátnych odrodových
skúšok priemernú úrodu semena 104,0% v porovnaní
s priemerom kontrolných hybridov (Ages, Rakúsko,
2012-2014).
KINETIC je možné vysievať aj skôr. Jesenný vývoj je
rýchly. Na jar má rýchly a intenzívny štart. Rovnomernosť
dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko zberových strát.

Slovensko 2014 (registrácia po dvoch rokoch)

Zdravotný stav:
KINETIC má dobrý zdravotný stav. Je stredne odolný proti
napadnutiu fómovou hnilobou a sklerotíniovou hnilobou.
Technologická kvalita:
Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine
semena je stredne vysoký – 43,5%. Produkcia oleja
v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,22 t/ha.
Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji je
štandardné. Obsah glukozinolátov je 13,8 mikromolov
na gram semena.
Prednosti:
• Veľmi vysoký úrodový  potenciál
• Dobrá zimovzdornosť
• Dobrá odolnosť proti poliehaniu
• Pevná rastlina so silným koreňovým kŕčkom
• Dobrá technologická kvalita

ING. JÁN KOVALČÍK, predseda
PD Bebrava, Veľ ké Chlievany
Na PD Bebrava pestujeme hybrid KINETIC už druhý rok.
V sezóne 2016/17 sme dosiahli vynikajúcu úrodu 4,2 t/ha.
Bol príjemným prekvapením aj vzhľadom na vitalitu,
zapojenosť porastu a zdravotný stav. Aj preto ho
v sezóne 2017/18 pestujeme opät na výmere 30 ha.
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Charakteristika odrody:
Stredne skorá odroda stredne vysokého typu – s výškou
1,58 m, so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu.
Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú.
Odroda Marcelo dosiahla pošas ŠOS priemernú úrodu
semena 5,80 t/ha, čo bolo 110,4 % v porovnaní s priemerom
kontrolných odrôd Orion a Slaki CS. V kukuričnej výrobnej
oblasti bola úroda 5,68 t/ha, t.j. 111,9%, v repárskej
výrobnej oblasti 5,59 t/ha, t.j. 110,3 % a v zemiakarskej
pestovateľskej oblasti 6,91 t/ha, t.j. 104,9 % v porovnaní
s priemerom kontrolných odrôd. HTS v priemere 4,63 g.

Zdravotný stav:
MARCELO má dobrý zdravotný stav – odroda je stredne
odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou, sklerotíniovou
hnilobou, čerňou repkovou a plesňou sivou.

Pestovanie:
Odroda je adaptabilná k rôznym pestovateľským
podmienkam. Ide o odrodu, ktorú odporúčame siať
v riadnom agrotechnickom termíne. Marcelo má stredne
rýchly jesenný vývoj. Na stanovišti neprerastá. Je to repka
s výbornou zimuvzdornosťou, čomu nasvedčujú i výsledky
počas registrácie na Slovensku v ŠOS. Jarný štart má
Marcelo veľmi rýchly. Kvitnutie je skoré s rovnomerným
dozrievaním, čo znižuje riziko strát pri zbere.

Prednosti:
• Mohutný koreňový systém, výborné vetvenie
• Dobrá prispôsobivosť pôdnym a klimatickým
podmienkam
• Dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
• Dobrá technologická kvalita

Technologická kvalita:
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere
za dva roky skúšok dosiahla obsah glukozinolátov 13,3
mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej
<0,1 %, kyseliny linolovej 20,3 %, kyseliny linolénovej 8,4 %
a kyseliny olejovej 63,0 %. Obsah oleja v sušine semena je
stredný, na úrovni 44,9 %.

MARIÁN LACA, agronóm
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Báb
Repku MARCELO pestujem prvým rokom na bežnej
ploche. Mám ju zasiatu na 60 –tich hektároch.
Minulý rok som ju mal umiestnenú v pokusoch,
kde bolo 8 repiek a práve táto skončila na prvom
mieste s výnosom 4,67 t/ha. Zaujala ma svojím
mohutným vzrastom, veľmi dobrým vetvením a takisto
vynikajúcim nasadením šešúľ. Preto som si ju aj vybral.
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ADMITER (H)

Naše odrody majú každý rok rovnaké výnosy:

Čím vyššie polohy,
tým lepšie úrody

ÚRODY REPIEK RWA SLOVAKIA BEŽNÉ PLOCHY 2017

STABILNE VYSOKÉ

HYBRID

Registrácia

ÚRODA (T/HA)

VÝMERA (HA)

PODNIK

NAIAD

3,6

123

AGROREGIÓN, a.s., Rajec

NAIAD

3,2

105

MITALI s.r.o., Malá Tŕňa

NAIAD

4,0

72

AMAJ AGRO s.r.o., Úpor

NAIAD

4,2

51

SHR Čarny Vladimír, Stanča

NAIAD

4,2

48

PD Kozárovce

NAIAD

4,2

18

PD Kukučínov

NAIAD

4,0

14

PD Plavé Vozokany

SENSATION

4,2

60

PD Neverice

SENSATION

3,8

54

PD DEVIO Nové Sady

SENSATION

3,8

30

SHR Čarny Vladimír, Stanča

SENSATION

3,4

30

PPD Výčapy-Opatovce

SENSATION

3,8

4

PD Kukučínov

KINETIC

4,2

60

PD BEBRAVA, Veľké
Chlievany

KINETIC

3,8

35

PD Kukučínov

KINETIC

3,2

30

PD Lemešany

KINETIC

4,2

10

Milan Manduch SHR, Tesáre

ADMITER

3,9

111

AGROREGIÓN, a.s., Rajec

ADMITER

3,5

12

AGRODRUŽSTVO Ostrovany

Slovensko 2014

Charakteristika odrody:
Admiter je stredne skorý hybrid s dĺžkou vegetačnej
doby 192 dní. Ide o odrodu robustného, vyššieho vzrastu
s výškou 1,5 m. Na jeseň má pomalší vývoj a na poli
neprerastá. Počas Štátnych odrodových skúšok preukázal
dobrú odolnosť proti vyzimovaniu. Hybrid ma stredne
dobrú odolnosť proti poliehaniu. Priemerná HTS je
4,84 g. Počas štátnych odrodových skúšok dosiahol Admiter
priemernú úrodu semena 5,19 t/ha, čo bolo 101,6 %
v porovnaní s priemerom kontrolných Artoga a NK Linus.
Pestovanie:
Hybrid je vhodný na pestovanie do všetkých výrobných
oblastí, kde sa pestuje repka. Počas štátnych odrodových
skúšok dosiahol Admiter lepšie výsledky z hľadiska úrod
v repárskej a zemiakarskej výrobnej oblasti. Vhodný je na
pestovanie do chladnejších oblastí. Hybrid ma pomalší
jesenný vývoj, jarný vývoj je intenzívnejší.

Zdravotný stav:
Admiter má dobrý zdravotný stav. Je stredne odolný
proti čerňi repkovej, plesni sivej a sklerotíniovej hnilobe.
Lepšie výsledky z hľadiska tolerancie dosahuje na fómovú
hnilobu.
Technologická kvalita:
Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine
semena je 44,3 %. Produkcia oleja sa pohybovala počas
skúšok od 2,45 do 2,54 t/ha. Obsah kyseliny olejovej je
62,3 %. Obsah glukozinolátov je vyhovujúci – 16,4
mikromolov na gram semien.
Prednosti:
• Vysoký úrodový potenciál, najmä v repárskej
a zemiakarskej výrobnej oblasti
• Robustný hybrid s dobrým vetvením
• Veľmi dobrá zimovzdornosť
• Dobrá odolnosť proti prerastaniu na stanovišti
• Dobrá technologická kvalita

ING. MARIÁN MACKO SHR,
Veľ ký Šariš
K odrode repky ozimnej ADMITER som sa dostal na
základe odporúčania regionálneho zástupcu spoločnosti
RWA Slovakia. Fyzicky som ADMITER prvýkrát videl pri
Poprade v čase zelenej zrelosti. Na tejto repke ma najviac
zaujalo to, že porast nebol vysoký a mal vynikajúci
zdravotný stav. To, že ADMITER má vyššiu odolnosť voči
chorobám môžem potvrdiť aj z jesene, keď na vedľajšom
poli bol konkurenčný hybrid napadnutý podstatne viac.
Výrazný rozdiel bol aj vo farbe porastu. Odrodu repky
ozimnej ADMITER pestujem na tretine výmery repiek.

12 katalóg repky 2018

katalóg repky 2018 13

14 katalóg repky 2018
veľmi dobré
4,91

Rovnomernosť dozrievania
HTS - Hmotnosť tisíc semien
v (g)

50

Výsevok klíčivých semien /m2

Pleseň sivá

Čerň repková

Fómová hniloba

Sklerotíniová hniloba

Zdravotný stav

Jarný vývoj

Zimovzdornosť

Jesenný vývoj

Optimálna hustota po
prezimovaní r./m2

8,1

6,8

7,9

7,7

intenzívny

výborná

stredne rýchly

35-40

13,2

Obsah glukozinolátov (µmol/g)
Agrotechnické
odporúčania

43,8

Obsah oleja v sušine semena (%)

Technologická kvalita

veľmi dobrá

stredne vysoká

vysoký

stredne skorý

AT, CZ - 2017,
SK - 2018

veľmi dobré
4,63

44,9
13,3

70
35-50

stredne rýchly,
neprerastá
výborná
veľmi rýchly

6,5
5,6
5,7
8,2

dobré
5,5

43,5
13,8

50
35-40

rýchly
veľmi dobrá
rýchly a intenzívny

7,5
7,3
6,6
8,1

35-40

pomalší, neprerastá
dobrá
rýchly a intenzívny

8

6,7

6,2

8,3

6,8

6,6

7,4

intenzívny

polointenzívny

7,7

dobrá

rýchly

35-40

50

13,8

44,4

4,5

veľmi dobrá

intenzívny,
neprerastá

35-40

50

18

44,8

4,84

veľmi dobré

8,1

6,6

6,8

7,6

50

10,2

46

4,89

dobré

veľmi dobrá

veľmi dobré

dobrá

stredne vysoká

stredne vysoká
(1.62 m)

stredne vysoká

stredne vysoká až
vysoká
výborná

stredne vysoká
(1.58 m)

veľmi vysoký

veľmi vysoký

veľmi vysoký

veľmi vysoký

výborná

veľmi vysoký

stredne skorý

stredne skorý

skorý - stredne
skorý

stredne neskorý

veľmi dobrá

stredne skorá

HU - 2013, AT - 2014

SK - 2012, AT/FR/GB/
DE - 2011

SK - 2014

Hodowla Roslin
Strzelce z o.o.,
Poľsko

AT - 2014

Limagrain,
Francúzsko

RAGT - Serasem,
Francúzsko

Monsanto S.A.S.,
Francúzsko

Euralis Saaten
GmbH

Líniová odroda
s vynikajúcou
adaptabilitou

MARCELO

SK 2018

Veľmi dobre vetviaci
hybrid , zvýšená
odolnosť proti
pukavosti šešúľ

Hybrid kombinujúci
veľmi vysoký
úrodový potenciál a
vysoký obsah oleja

Hybrid s vysokým
úrodovým
potenciálom vhodný
pre suché oblasti

Hybrid v ktorom
sa snúbia 3
vlastnosti: vysoké
úrody-vyborná
stabilita-vynikajúci
zdravotný stav

Hybrid rezistentný
proti TuYV so
zvýšenou odolnosťou
voči pukaniu šešúľ
a proti fóme
(gén Rlm7)
Limagrain,
Francúzsko

KINETIC

SENSATION

NAIAD

ES MOMENTO

ANNISTON

Odolnosť voči poliehaniu

Výška rastlín (m)

Úrodový potenciál

Skorosť ( pri dozrievaní)

Registrácia

Majiteľ a udržiavateľ

Charakteristika

Odroda

8,1

6,7

7,1

7,6

intenzívny

dobrá

pomalší, neprerastá

35-40

50

16,4

44,3

4,84

dobré

dobrá

stredne vysoká
(1.5 m)

vysoký

stredne skorý

SK - 2014

Bayer CropScience
AG, Belgicko

Robustný hybrid
vhodný do všetkých
oblastí

ADMITER

AGRONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA OZIMNEJ REPKY RWA SLOVAKIA		
					

hodnotenie 1-9 (kde 1 najhorší, 9 je najlepší

Regionálni obchodní
zástupcovia

Ing. marian bačiak
Ing. jana španitzová

Teamleader - západ
+421 917 520 551
marian.baciak@rwaslovakia.sk
Teamleader - stred
+421 905 986 657
jana.spanitzova@rwaslovakia.sk

Ing. Jana Ušáková
Ing. NORBERT KOVÁCS

+421 917 947 674
jana.usakova@rwaslovakia.sk

Ing. gabriela ďurišová

+421 915 888 366
gabriela.durisova@rwaslovakia.sk

Ing. miroslav mihal

+421 917 977 838
miroslav.mihal@rwaslovakia.sk

+421 905 719 102
norbert.kovacs@rwaslovakia.sk

Ing. ján čertan

Teamleader - východ
+421 905 662 056
jan.certan@rwaslovakia.sk

Ing. jaroslav fabian

+421 915 888 367
jaroslav.fabian@rwaslovakia.sk

Ing. IGOR ČALKOVSKÝ

+421 918 433 002
igor.calkovsky@rwaslovakia.sk

Ing. peter luhan

+421 905 662 941
peter.luhan@rwaslovakia.sk

Náš obchodný tím Vám ochotne ponúkne v poľnohospodárskej
prvovýrobe profesionálne odborné poradenstvo.
Neváhajte kontaktovať príslušného regionálneho zástupcu!
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Poradenský tím pre osivá

Ing. Peter jablonický

Ing. Pavol bahor

Ing. Peter FEJEŠ

Produktový manažér

Promotér

Promotér

+421 918 713 491

+421 915 714 816

+421 917 978 128

peter.jablonicky@rwaslovakia.sk

pavol.bahor@rwaslovakia.sk

peter.fejes@rwaslovakia.sk

Ing. Miroslava lokajová

MARCELA HREHOVÁ

Ing. GABRIEL KURDILA

Promotér

Promotér

Promotér

+421 918 898 112

+421 905 837 305

+421 907 822 606

miroslava.lokajova@rwaslovakia.sk

marcela.hrehova@rwaslovakia.sk

gabriel.kurdila@rwaslovakia.sk

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne našich odrôd
nás neváhajte kontaktovať.
Budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a podnetom,
ktoré nám poslúžia na zlepšenie našich služieb!

