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Hodnotenie vybraných agronomických vlastností:

Sc – dvojlíniový
R – repná

Rajonizácia do výrobých oblastí:

Z – konský zub
Tc – trojlíniový

Typ hybridu:

veľmi odporúčame
M – medzityp

Typ zrna:

xxxx
odporúčame

Spôsob využitia:
xxx
K. ZUB

SILÁŽ

Vysoká tolerancia voči stresu

Typ zrna

zo sucha a tepla
zo sucha a tepla

dobrá

šúľka

slabá

rastliny bez lámania stoniek

vysokú profitabilitu
dní) je zabezpečené dokonalé opelenie

v kombinácii s úrodnosťou prináša
Prednosťou sú fantasticky pevné

•

Veľmi dobré odovzdávanie vody zrnom
Na tenkom vretene 18-20 radov zŕn

•

•
•
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V skúškach dosiahol najvyššiu

Plné ozrnenie vrátane samotnej špičky

•

Skorým termínom kvitnutia (do 75-81

úrodu 17,3 t/ha
zŕn
•

•

3

•
Tvorí čisté šúľky v tvare hrubého valca

Z – zemiakárska

•
Tvorí mohutný porast s pevnými

H – podhorská a horská

Vysoko výkonný hybrid FAO 400-450

•

Dc – štvorlíniový

•

Zo šľachtenia Glumada / Ajowan /

T – tvrdý flint

Úrodný hybrid novej generácie

•

Využitie na
konzervovanie
vlhkého zrna

Šúľky s tenkým vretenom

Hrubé valcovité šúľky s 18 – 20 radmi

VAK

•

Typ hybridu

FAO 450
VYUŽITIE: NA ZRNO /CCM
TYP ZRNA: KONSKÝ ZUB

Z
Sc

•

•

hybrid G-SEED

FAO 430
VYUŽITIE: NA ZRNO
TYP ZRNA: KONSKÝ ZUB

veľmi slabá

stonkami
Inclusiv

Výborná odolnosť voči stresu
•
až do zberu
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Spolu s hybridom Inclusiv najvýkonnejší

FAO 380
VYUŽITIE: NA ZRNO
TYP ZRNA: KONSKÝ ZUB

NOVINKA

TWEETOR
NOVINKA

PERSIC
NOVINKA

GLORIETT

1

Jediné pravidlo – špičková výkonnosť

NOVÁ GENETIKA – LEPŠÍ VÝKON

Zdravé a plne opelené klasy
tvorí hybrid Persic aj na
porastoch s vyššou hustotou
rastlín.

Ing. Marián Bačiak, tímlíder a produktový manažér pre kukuricu a olejniny

Lokalita: Komoča, r. 2019

VÁŽENÍ PESTOVATELIA,

Spoločnými znakmi novej generácie
našich silážnych hybridov sú:

PO ROKU K VÁM OPÄŤ PRICHÁDZAME S NOVÝM KATALÓGOM EXKLUZÍVNYCH OSÍV KUKURICE A SLNEČNICE. PRICHÁDZAME S NÍM V ČASE, KEĎ SA JEDNA PESTOVATEĽSKÁ SEZÓNA KONČÍ A PRICHÁDZA
PRÍPRAVA NA NASLEDUJÚCU. JE TO VHODNÉ OBDOBIE NA ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO ROČNÍKA, SVOJICH ROZHODNUTÍ, OČAKÁVANÍ A SAMOZREJME VÝSLEDKOV.

Z pohľadu RWA SLOVAKIA je to poohliadnutie sa späť optimistické. Boli sme prvou spoločnosťou, ktorá v rámci
obchodných agrospoločností zaviedla vlastnú značku osív G-SEED. Pod uvedenou značkou uvádzame na trh exkluzívne
odrody a hybridy poľných plodín od renomovaných šľachtiteľov. Z pohľadu osiva hybridov kukurice je najúspešnejšia produktová línia výkonných hybridov kukurice na zrno. V našej
ponuke pre sezónu 2019 ju zastupovali hybridy GLUMANDA,
AJOWAN, INCLUSIV. Dovolím si povedať, že vysoké očákavania, ktoré sme zdieľali spolu s ich pestovateľmi, naplnili.

Hybrid Gloriett tvorí pravidelné
čisté šúľky s kompletným
opelením. Zrno je ploské s
výrazným typom konský zub,
veľmi dobre uvoľňuje vodu.
Lokalita: Zavar, r. 2019
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Lokalita: Komoča, r. 2019

•
•

POKUS NA HUSTOTU VÝSEVKU 2017/2018
TWEETOR - priemer 4 lokalít (Békésczaba, Boly, Győr, Timisoara)
120

•
•

•

Vysoké úrody silážnej hmoty
(vzrastné, dobre olistené rastliny)
Dobrý podiel zrna v silážnej hmote
Vysoká produkcia mlieka z hektára
vo svojej skupine
Výborná stráviteľnosť sušiny
Dobrá adaptabilita rozmanitým
agroklimatickým podmienkam
Vhodnosť pre výživu hospodárskych
zvierat aj BPS

Hybrid ES LEGOLAS v spoločnom poloprevádzkovom pokuse
v PD Nová Ľubovňa (560 m n.m.) v roku 2019 potvrdil svoje
kvality a v konkurencii 38 hybridov v hodnotení najdôležitejšieho parametra - EPMP bol s dosiahnutou hodnotou 21 950
kg/ha druhý najlepší.

Sušina
g/kg

Výnos
hmoty
t/ha

Výnos
sušiny
kg/ha

Príjem
sušiny
kg/ks/
deň

EPMP
kg/ks/
deň

EPMP
kg/ha

303,56

52,10

15 815

16,78

23,28

21 950
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Relatívna úroda zrna (%)

GLORIETT FAO380, PERSIC FAO 430, TWEETOR FAO 450.

Hybrid GLORIETT upúta pozornosť už na začiatku vegetácie
vysokou energiou počiatočného rastu. Stredne vysoké rastliny sa vyznačujú extrémne pevným steblom. Skvelé úrodové
parametre potvrdil v skúškach v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, kde vo výsledkoch prekonával kontrolné
hybridy o 4 – 6 %.

•

Lokalita: Palárikovo, r. 2019

Produktovú líniu výkonných zrnových hybridov pre sezónu
2020 doplnia nasledovné nové hybridy:

Môžeme ich charakterizovať nasledovnými bodmi:
•
Najvyššia úrodnosť v rámci svojej skupiny
•
Stabilné úrody v rôznych pestovateľských systémoch
z hľadiska agronomickej intenzity
•
Vhodnosť pestovania v rôznych pôdno-ekologických
podmienkach
•
Silný dry-down efekt a nízke zberové vlhkosti
•
Vysoká tolerancia voči stresu zo sucha a tepla
•
Vynikajúci zdravotný stav zrna a šúľka
•
Výnimočná pevnosť stebla aj v závere vegetácie

Hybrid Tweetor tvorí typické
hrubé (22 radov) valcovité
šúľky s výrazným dry-down
efektom, ktorý posúva jeho
zberové vlhkosti na úroveň
stredne skorých hybridov.

Sklopené klasy v čase
dozrievania. Hybrid Tweetor.

ZRNOVÉ NOVINKY PRE SEZÓNU 2020

Uvedené novinky dopĺňajú náš sortiment hybridov v strednom a stredne neskorom skorostnom segmente. Spoločne s
ďalšími zrnovými hybridmi značky G-SEED sú určené predovšetkým pre pestovateľov so zameraním na vysokú efektivitu pestovania kukurice na zrno. Ich ekonomika pestovania
je založená na vysokých úrodách zberaných pri optimálnej
vlhkosti s minimalizovanými predzberovými stratami.

prichádzame opäť s novinkou, s hybridom SM PODOLE (FAO
230). Jeho úrodový potenciál silážnej hmoty v kombinácii
s vysokou stráviteľnosťou celej rastliny ho predurčuje pre
producentov mlieka s vysokým podielom kukuričnej siláže v
krmive. Mohutná rastlina s dobrým stay-greenom však zaujme aj producentov bioplynu.

SM PODOLE – mohutný dobre
olistený hybrid s pevným
steblom a plne ozrneným
klasom.
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Lokalita: Spišská Belá, r. 2019
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Pevné steblo hybridu Gloriett nemá tendenciu k políhaniu,
resp. k lámaniu počas celej vegetácie. Lokalita: Zavar, r. 2019

Fantastickým agronomickým výkonom sa prezentuje hybrid
PERSIC. Napriek tomu, že patrí do stredne neskorého sortimentu, je vysoko konkurenčným hybridom pre hybridy z
neskorej skorostnej skupiny. Jeho prednosťou je aj to, že TOP
úrody dosahuje v podmienkach s nízkou aj vysokou úrodovou hladinou. Zaujme aj veľmi dobrým zdravotným stavom
listov a klasov.
Extrémne hrubé šúľky s veľmi vysokým úrodovým potenciálom prináša hybrid TWEETOR. Vďaka mohutnému koreňovému systému a pevnému steblu je najlepšie hodnoteným
hybridom v odolnosti voči poliehaniu resp. lámaniu stonky.
Výrazne rýchly dry-down efekt značne znižuje náklady na
sušenie. Najlepšie výsledky pestovania dosahuje v širokom
spektre hustoty porastu (58-75.000 rastlín/ha).

Vysoké a vyrovnané úrody zrna hybrid Tweetor dosahuje v širokom rozpätí hustoty porastu.

HYBRIDY SLNEČNICE PRE SEZÓNU 2020

PROGRES AJ V SILÁŽNOM SORTIMENTE

Pre sezónu 2020 Vám v našej ponuke dávam do pozornosti
vysoko výkonný hybrid slnečnice ES LORIS CLP. Je určený
pre pestovateľov využívajúcich nový produkčný systém Clearfield® Plus. Sortiment hybridov slnečnice dopĺňajú známe
hybridy ES TERRAMIS CL a PATRICIA CL určené pre technológiu Clearfield ®.

V uplynulých dekádach sme boli svedkami značného poklesu
počtu hospodárskych zvierat, chov dojníc nevynímajúc.
V ich výžive má nenahraditeľné miesto kukuričná siláž, ktorá je základným ľahko stráviteľným sacharidovým krmivom
pre hovädzí dobytok. Na počiatku úsilia o vyrobenie vysoko
kvalitnej kukuričnej siláže je správny výber hybridu. Spoločnosť RWA SLOVAKIA Vám aj v segmente silážnych hybridov
kukurice popri osvedčených a známych stáliciach prináša
novinky. V minulej sezóne sme uviedli na trh tri nové silážne
hybridy pre pestovateľov v rôznych podmienkach v rámci
Slovenska. Hybridy ES LEGOLAS, ES PEPPONE a KAREDI
CS presvedčili pestovateľov o svojich prednostiach. Nielen
z pohľadu úrodnosti, ale najmä z pohľadu kvalitatívnych
ukazovateľov produkovanej silážnej hmoty. Pre sezónu 2020

Našu ponuku hybridov kukurice, slnečnice a ďalších plodín
od novej predajnej sezóny obohatil sortiment hybridov od
francúzskej osivárskej spoločnosti MAS Seeds, ktorej exkluzívne zastúpenie pre Slovensko získala RWA SLOVAKIA.
V mene celého kolektívu RWA SLOVAKIA Vám prajem šťastnú ruku pri rozhodovaní a výbere správnej odrody, ktorá Vás
podrží a prinesie Vám úspech. Budem rád, keď Vám pri rozhodovaní bude Katalóg kukurice a slnečnice 2020 nápomocný.
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Kukurica

ES FIREBALL

ES LEGOLAS

Registrácia: 2012 PL, D; 2013 ČR

Registrácia: 2010 UK
FAO
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M Dc S BPS VAK

MEDZITYP

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

Hybrid dosahuje rekordné úrody silážnej hmoty
s vysokým podielom šúľkov v hmote, typické pre
neskoršie FAO skupiny. Z hľadiska silážnych parametrov,
siláž vyniká veľmi dobrou stráviteľnosťou. ES Legolas
odporúčame na produkciu kvalitnej silážnej hmoty pre
skrmovanie HD a vysoko úžitkovými dojnicami. Takisto
je vhodný ako siláž do bioplynových staníc.
Hybrid sa vyznačuje veľmi dobrou chladuvzdornosťou,
čo ho predurčuje pre pestovanie do vyšších nadmorských
výšok. Vyniká intenzívnym rastom, s veľmi dobrým
opelením šúľka a zdravotným stavom celej rastliny.

260

Z hľadiska kvitnutia blizien a metlín sa zaraďuje do
skupiny super skorých kukuríc s FAO 170 – 180. Tento
silážny hybrid dosahuje veľmi dobré úrody suchých
šúľkov a zrna.
•
•
•
•
•
•

Vysoký úrodový potenciál silážnej hmoty s veľmi
dobrým podielom zrna
Dobrá stabilita úrod v repárskej, zemiakárskej
a podhorskej výrobnej oblasti
Veľmi dobrá stráviteľnosť silážnej hmoty
Vysoký, mohutný porast
Dlhý valcovitý šúľok
Vynikajúci zdravotný stav

M Sc S BPS VAK

MEDZITYP

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

Odporúčame na siláž s výbornou stráviteľnosťou
a vysokým podielom šúľkov v silážnej hmote.
ES FIREBALL patrí medzi najobľúbenejšie exkluzívne
silážne hybridy RWA SLOVAKIA spolu s hybridmi
MARKIZA a GOLIAS. Víťaz štátnych odrodových skúšok
v ČR, Nemecku a Poľsku! Ide o mohutnú rastlinu s vysoko
nasadenými šúľkami s veľmi dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Kukurica má stredne silný stay‑green.

Celkovo môžeme hodnotiť zdravotný stav ako veľmi
dobrý s vysokou odolnosťou k fuzariózam. Odporúčame
pestovať v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
•
•
•
•

Rekordné úrody silážnej hmoty
Výborná stráviteľnosť siláže
Dobrá odolnosť voči suchu
Stredne rýchly počiatočný rast

ES FIREBALL

ES PALAZZO

Ivan Bonda, hlavný agronóm PD GADER BLATNICA

Františka Hrnčiarová, hlavná agronómka PD Ludrová

S hybridom ES FIREBALL máme viacročné skúsenosti. Vybrali sme ho do
odrodovej skladby pre jeho výkonnosť, plasticitu na rôznych stanovištiach,
ročníkovú stabilitu a dobrý pomer šúľok – rastlina.

ES PALAZZO nám prinieslo spokojnosť s celkovou úrodou a to aj napriek
nepriazni počasia v tomto ročníku. Šúľok bol dobre vyvinutý s dobrým
pomerom k rastline, plne ozrnený a zdravý. Celkový habitus rastliny bol
neporovnateľne väčší ako hybrid od inej spoločnosti, pestovaný v tých
istých podmienkach.

TACITO
Registrácia: 2010 SK, CZ
FAO

230

M Sc

MEDZITYP

ZRNO

ZS
SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

BPS VAK

Vysoké, dobre olistené rastliny poskytujú množstvo
silážnej hmoty pre tých, ktorí potrebujú dostatok
kvalitnej siláže.

Úroda suchých šúľkov bola veľmi vysoká 10,94 t/ha!
Odporúčame pestovať na siláž v ZVO a tiež ako skorú
siláž v RVO.

Počas registračných skúšok ÚKSÚP dosiahol priemernú
úrodu zelenej hmoty 59,4 t/ha, čím prevýšil o 117,8 %
priemer kontrol. Priemerná úroda suchej hmoty bola
22,3 t/ha, čo predstavovalo 116,8 % na priemer kontrol.

•
•
•
•

Vysoké úrody suchej hmoty a suchých šúľkov
Veľmi dobré opelenie a ozrnenie šúľkov
Mohutný vzrast
Rýchly počiatočný rast

NOVINKA

SM PODOLE
Registrácia: 2019 PL
FAO

230

•
•

•

M Tc S BPS

MEDZITYP

SILÁŽ

SILÁŽ

Nový silážny skorý hybrid s veľmi vysokým
vzrastom (2,7 - 2,8 m)
Pevný koreňový systém zabezpečuje intenzívne
olistenej rastline s pevnou a hrubou stonkou
stabilitu a nepoliehavosť
Veľmi vysoká stráviteľnosť silážnej hmoty s dobrým
obsahom škrobu je bonusom pre výrobcov mlieka
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•
•
•
•
•

Šúľok je dlhý kužeľovitého tvaru, tvorí 18 radov na
tenkom vretene
Je nositeľom maximálneho úrodového potenciálu
silážnej hmoty v skupine FAO 200-250
Osobitý hybrid s vysokou produkciou sušiny a
dobrým stay-green efektom
Perfektný aj pre produkciu bioplynu
Vhodný do všetkých pestovateľských podmienok

Sejba prebehla 22.4.2019 zároveň s aplikáciou N-P-S. Do technologického
postupu sme pred sejbou prvý krát zaradili močovinu s postupným
uvoľňovaním a pôdne baktérie. Po sejbe sme aplikovali už len herbicíd.
Celkovo sme použili 96,5 kg/ha N, 40 kg/ha P a síru.
Pestujeme kukurice s FAO 220-280 a ES FIREBALL v regióne Turiec
dozrieva ako posledný. V roku 2018 sme s ES FIREBALL nakosili 55 t/ha a v
suchom ročníku 2019 – 40 t/ha zelenej hmoty. Sme s ním veľmi spokojní,
pretože dosahuje nadpriemerný hektárový výnos na našom podniku.

Pri hnojení maštaľným hnojom na jeseň a močovinou pod pätu nám ES
PALLAZO dalo úrodu 44,1 t/ha v zelenej hmote, pričom priemer podniku
bol 41,06t/ha zelenej hmoty v sezóne 2019. To na naše podmienky a na
priebeh počasia hodnotím ako vynikajúci výsledok. Radi by sme tento
hybrid pestovali aj v ďalších sezónach.

Tento hybrid zaraďujeme do osevného postupu aj pre sezónu 2020.
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Kukurica

Kukurica

MARKIZA
Registrácia: 1999 SK, CZ; 2005 PL
FAO

Z Dc S BPS

K. ZUB

280

SILÁŽ

SILÁŽ

Výkonný silážny hybrid svojej skorostnej skupiny do
každej výrobnej oblasti kukurice.

hybridy. V Štátnych odrodových skúškach v Poľsku sa
umiestnil ako jeden z najlepších. Pre vysoký vzrast
a značnú produkciu biomasy je vhodný hlavne na siláž.
Odporúčame na pestovanie vo všetkých výrobných
oblastiach kukurice RVO, ZVO až po teplú KVO!

V TOP 10 najpestovanejších hybridov kukurice a zároveň
tretí najpredávanejší silážny hybrid na Slovensku za
rok 2017 (zdroj: Kleffmann). Druhý najpredávanejší
exkluzívny hybrid do siláže od RWA SLOVAKIA.

•
•
•
•

Dosahovanými úrodami zelenej hmoty nad 70 t.ha‑1
a suchej hmoty okolo 22 t.ha‑1 prekonáva aj neskoršie

Výborné úrody silážnej hmoty aj zrna
Vysoký porast, dlhý valcovitý šúľok
Vysoký podiel šúľkov a výborná stráviteľnosť
Adaptabilita od ZVO až po teplú KVO

ES PEPPONE
Registrácia: 2014 Nemecko
FAO

310

M Dc S BPS VAK

MEDZITYP

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

Odporúčame na pestovanie najmä v repnej
a zemiakárskej výrobnej oblasti. Sejeme s výsevkom
na úrovni 85 000 semien/ha pri dobrých podmienkach
a 80 000 semien/ha pri horších podmienkach.

Silážny hybrid z novej generácie s vynikajúcou
stráviteľnosťou silážnej hmoty. Zo silážnych parametrov
vyniká najmä nadpriemerný energetický produkčný
mliekový potenciál. Siláž sa vyznačuje dobrým podielom
šúľkov v silážnej hmote, zrno vysokou škrobnatosťou.

•
•
•
•
•
•

Rastliny sú vysoké, mohutné. Steblo je pevné a neláme sa
s poloerektívne až erektívne postavenými listami. Veľmi
dobrý stay‑green. Rýchly počiatočný rast.

Stabilne vysoké úrody siláže
Vysoká škrobnatosť zrna
Vysoká produkcia mlieka z hektára
Dobrá stráviteľnosť siláže
Odolnosť proti poliehaniu
Pre pestovateľov hybridov Markiza a Helena

HODNOTENIE ŽIVINOVÝCH A FERMENTAČNÝCH PARAMETROV Z ROZBORU KRMIVA
PRODUKČNÁ ÚČINNOSŤ (TMR a objemové krmivá) pri živej hmotnosti kravy
550 kg

600 kg

650 kg

700 kg

sušina

14,45 kg

15,76 kg

17,07 kg

18,39 kg

pôvodná hmota

53,19 kg

58,02 kg

62,86 kg

67,69 kg

Potenciálny príjem NEL/deň
NEL Robinson

92,74 MJ

101,17 MJ

109,60 MJ

118,03 MJ

EPMP – energetický produkčný mliekový potenciál (FCM)
17,94 kg
degrad. NL
64,78%

19,85 kg

21,77 kg

23,71 kg

BPMP (PDIN) – bielkovinový produkčný mliekový potenciál (FCM)
15,50 kg

15,50 kg

15,50 kg

15,50 kg

NEL - štruktúra energetickej hodnoty
VSŽ g/kg sušiny

NEL %

NEL1X MJ/kg sušiny

NL

55,37

8%

0,575

0,530

TUK

30,40

5%

0,316

0,291

jednotka

NEL3X MJ/kg sušiny

NDV

179,67

27%

1,865

1,719

NVS

404,91

60%

4,203

3,873

spolu

671,04

100%

6,966

6,419

GLUMANDA

Registrácia: 2018 Slovensko

NAJLEPŠÍ POMER VÝKONNOSTI
A ODOVZDÁVANIA VODY VO FAO 300.

FAO

310

Novinka reprezentujúca v našom zrnovom portfóliu
novú generáciu zrnových hybridov. Stredne skorý
zrnový hybrid z prvej polovice FAO 300 – 350 s výborným
pomerom medzi úrodou zrna a zberovou vlhkosťou.

•
•
•
•

V poloprevádzkových pokusoch v roku 2018 sa zaradil
medzi najvýkonnejšie hybridy vo FAO 300. MVL-AGRO,
s.r.o. MALÉ CHIEVANY 11,23 t/ha (15,0%), PD ZAVAR 9,22
t/ha (14,2%), PD SENICA 9,01 t/ha (14,5%), ŽELIEZOVCE
15,05 t/ha (14,3%), PD RYBANY 12,56 t/ha (15,0%),
TRITICUM VRÁBLE 11,74 t/ha (12,7% zb. vlhkosť).

•

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

vysoké a stabilné úrody zrna
rýchle odovzdávanie vody zo zrna
dobré agronomické vlastnosti
výborný kompenzačný efekt šúľkov pri nižších
hustotách
vhodnosť ako predplodina ozimných obilín

V predskúškach hybridov RWA SLOVAKIA za rok 2017
v krajinách strednej Európy poskytol hybrid priemernú
úrodu zrna 11,4 t/ha a zberovú vlhkosť 17,7 %. Na
pokusnej lokalite v Nitre mal úrodu zrna 10,2 t/ha
a zberovú vlhkosť 17,6 %.
Vytvára mohutné šúľky s 18+ radmi zŕn, ktoré sú typické
pre neskoršie hybridy. Počas registračných skúšok ÚKSÚP
dosiahol za roky 2016 – 2017 v priemere úrodu zrna
13,96 t/ha t. j. 108,1 % v porovnaní na kontrolné hybridy.
Rýchly počiatočný rast a skoré kvitnutie sú výhodou.
Hybrid sa vyhne vysokým teplotám v neskorších fázach
vegetácie, čo má za následok dobré opelenie a plne
ozrnený šúľok. Šúľok je valcovitý, s vysokým počtom
radov 18 (20). Výška nasadenia šúľkov je vyrovnaná. Zrno
je väčšie, veľmi dobre naliate.
Hybrid má veľmi dobrý stay‑green, čo podporuje lepšie
nalievania zrna v suchých a teplých podmienkach.
Vo veľmi teplom a suchom závere roka 2018 (august
– september) to bol hybrid, ktorý si najdlhšie (spolu
s RGT PHILEAXX) podržal zelenú listovú plochu a steblo!
Z hľadiska rajonizácie odporúčame do celej kukuričnej
a repnej výrobnej oblasti.

Ing. Branislav Mikula, hlavný agronóm PD LOVČICA – TRUBÍN
Zrnový hybrid GMUMANDA sme si vybrali na základe presvedčivých
výsledkov v pokusoch a dobrých odporúčaní. Zapasovala nám aj jej
skorosťou vhodnou do našich podmienok – FAO 300. Použili sme 135 kg/
ha čistého N a 40 kg/ha P.
GLUMANDA excelentne zvládla všetky nástrahy tohto pestovateľského
ročníka – výrazné sucho a chlad. V nečakane mohutnom šúľku som
napočítal 18 radov po 46 zŕn, čo pri tejto skorostnej skupine a za daných
podmienok považujem za nadpriemerné číslo a teším sa na zber!

(zdroj: FEED LAB s. r. o., Spiššká Nová Ves, 2019)
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Kukurica

Kukurica

MVL AGRO S.R.O. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, 2018
Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

Úroda zrna (t/ha) pri 14% vlhkosti

12,0

GLUMANDA
11,2 t/ha

11,0

Registrácia: 2018 Maďarsko, 2017 Taliansko
FAO

350

JEDINÉ PRAVIDLO – ŠPIČKOVÁ VÝKONNOSŤ!

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

10,0

Vysoko výkonný zrnový hybrid, patriaci do najnovšej
generácie hybridov na zrno. Stredne skorá verzia hybridu
Glumanda z prvej polovice FAO 300 – 350.

9,0

8,0

7,0

6,0
13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Vlhkosť zrna pri zbere (%)

V poloprevádzkových pokusoch 2018 sa umiestnil vždy
medzi najvýkonnejšími s nízkymi zberovými vlhkosťami.
PD Zavar 10,57 t/ha (14,1%), PD Senica 9,64 t/ha (14,8%),
PD Zemné 14,88 t/ha (16,2%), Jasová 14,09 t/ha (15,1%),
Triticum Vráble 12,26 t/ha (13,6%), PD Rybany 13,11 t/ha
(14,9%), PoľnoSME Palárikovo 15,90 t/ha (13,2%).

•
•
•
•
•

Najúrodnejší zrnový hybrid RWA v segmente
FAO 350 – 380.
V intenzívnych podmienkach rekordné úrody
Spoľahlivé napĺňanie zrna aj v podmienkach
vlahového a teplotného stresu
Skoré kvitnutie, ozrnenie šúľkov až po špičku
Výborná odolnosť voči poliehaniu

V predskúškach hybridov RWA SLOVAKIA za rok 2017
v krajinách strednej Európy poskytol hybrid priemernú
úrodu zrna 11,7 t/ha a zberovú vlhkosť 18,9 %.
Na pokusnej lokalite v Nitre mal úrodu zrna 10,3 t/ha
a zberovú vlhkosť 17,6 %.

PPD RYBANY, 2018
Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

AJOWAN
13,1 t/ha

15,0

GLUMANDA
12,6 t/ha

14,0

Úroda zrna (t/ha) pri 14% vlhkosti

AJOWAN

13,0

Šúľky sú dlhé, valcovité, s vysokým počtom radov 20+
(v ideálnych podmienkach 22). Priemer za rok 2018 bol
20 radov! Nasadenie šúľkov je veľmi vyrovnané s dobrým
opelením po špičku klasu. Veľmi rýchle uvoľňovanie
vody zo zrna.
Vysoká odolnosť voči stresu zo sucha a tepla. V období
nalievania zrna počas veľmi teplého augusta a septembra
2018 si podržal zelené steblo (podobne ako hybridy
Glumanda a Inclusiv) a vytvoril dobre naliate pevné
šúľky.

12,0

11,0

Pevný koreňový systém a steblo. Rastliny vyššieho
vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný
stav zrna je dobrý.

10,0

9,0

8,0
13,0

15,0

17,0

19,0

Vlhkosť zrna pri zbere (%)
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21,0

23,0

25,0

Odporúčame pre všetkých pestovateľovv KVO a RVO
hľadajúcich nový nosný zrnový hybrid vo FAO 350
s výbornou úrodnosťou a kvalitou zrna!

Ing. Peter Kovalčík, hlavný agronóm PPD RYBANY
Vybral som si AJOWAN na základe pokusu zrealizovaného na PPD
Rybany v roku 2018, v ktorom bolo hodnotených 108 hybridov. Vo svojej
FAO skupine hneď vynikol na 1.mieste s úrodou 13,25 t/ha (14%) a
zberovou vlhkosťou 14,9 %.
Nepriazeň ročníka 2019 pre kukuricu zasiahla aj nás. Ale práve AJOWAN
pôsobí zo všetkých nami pestovaných hybridov najvitálnejšie!
Badáme vizuálne najväčší šúľok a dobrý stay-green. Použili sme 150 kg/
ha čistého N a od AJOWANu očakávame nadpriemernú úrodu! Máme v
pláne ho zaradiť do odrodovej skladby aj pre ďalšiu sezónu 2020.
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Kukurica

Kukurica

PD ZAVAR 2018

Úroda zrna (t/ha /14%)

Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

Alfréd Németh – SHR, Svätý Peter

Ing. Roman Ragan, agronóm PD AGROPOL Blatná Polianka

S RWA spolupracujem už viac rokov. Na nový zrnový hybrid AJOWAN ma
upoznornil obchodný zástupca Ing. Norbert Kovács. Po zrelom zvážení „za
a proti“ som sa rozhodol tento hybrid zasiať na plochu niečo cez 25 ha.

Na našom podniku sme dlhé roky nepestovali kukuricu. Hlavne kvôli
sušeniu. V roku 2018 sme sa pokúsili pestovať kukuricu, ale pre zlú sejbu
sme neboli spokojní. V roku 2019 sme si po odporúčaní promotéra RWA
kúpili hybrid AJOWAN a zasiali sme ho na plochu 65 ha.

Siali sme ho s výsevkom 74 000 rastlín na ha. Na osiatom pozemku
prevažuje pôda s vyšším obsahom piesku so slabšou vododržnosťou. Aj
napriek malému množstvu zrážok, ktoré sme behom vegetácie dostali,
som príjemne prekvapený momentálnym dobrým stavom porastu opelením aj veľkosťou šúľkov. Od hybridu AJOWAN očakávam dosiahnutie
dobrej úrody s ideálnymi zberovými vlhkosťami.

12,0

AJOWAN
10,57 t/ha

11,0

INCLUSIV
9,99 t/ha
GLUMANDA
9,22 t/ha

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

Zberová vlhkosť (%)

AJOWAN sa mi veľmi páči. Má dlhé a hlavne hrubé šúľky, až s 20 radmi
zŕn, čo dáva predpoklad vysokej úrody. Treba tiež vyzdvihnúť vynikajúce
vysychanie zrna resp. rýchle uvoľňovanie vody zo zrna. V čase zhotovenia
tejto fotografie dňa 23.9.2019 bola nameraná vlhkosť zrna 19%.

PD SENICA 2018
Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

AJOWAN
9,64 t/ha

10,0

GLUMANDA
9,01 t/ha

Úroda zrna (t/ha /14%)

9,0

INCLUSIV
8,66 t/ha

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0
12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

Zberová vlhkosť (%)
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NOVINKA

Kukurica

Kukurica

LUCIANA
Registrácia: 1999 SK, 2000 HU, 2004 CZ
FAO

380

M Tc S BPS

MEDZITYP

SILÁŽ

SILÁŽ

Úrodou suchej hmoty nad 22 t/ha a suchých šúľkov
11 t/ha prekonáva aj neskoršie hybridy.

v kukuričnej výrobnej oblasti a v teplejšej časti repnej
výrobnej oblasti.

Výborné výsledky hybrid dosiahol aj v ŠOS v Maďarsku,
na základe ktorých bol aj zaregistrovaný. Veľmi vysoké
rastliny, s vysoko nasadeným a veľmi dlhými šúľkami.

•
•
•
•

Stabilné a vysoké úrody silážnej hmoty
Veľmi vysoký a mohutný porast
Nápadný šúľok na dlhšej stopke
Suchovzdornosť

Luciana patrí medzi najvyššie hybridy vo svojej
skorostnej skupine! Odporúčane pre pestovanie na siláž

KAREDI CS
Registrácia: 2015 Portugalsko
FAO

390

Registrácia: očakávame na jar 2020
FAO

NOVÉ ÚRODOVÉ HRANICE FAO 400

•
•
•
•

Hybrid sa po sejbe vyznačuje veľmi rýchlym
počiatočným rastom
Tvorí čisté šúľky v tvare hrubého valca, s plným
ozrnením vrátane samotnej špičky
Na tenkom vretene tvorí 18-20 radov zŕn
Prednosťou sú fantasticky pevné, stredne vysoké
rastliny (2,3 – 2,4 m), bez políhania a lámania
stoniek až do zberu porastu
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SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

KAREDI CS je nový stredne neskorý silážny hybrid
zo skupiny FAO 380 – 400 s výbornými úrodami silážnej
hmoty. Z hľadiska kvalitatívnych parametrov siláže sa
KAREDI CS radí medzi najkvalitnejšie silážne hybridy
pre jeho vysoký EPMP – energetický produkčný mliekový
potenciál, (t. j. koľko mlieka dokáže dojnica vyprodukovať
zo siláže KAREDI CS) a pre veľmi dobrú produkčnú
mliekovú hodnotu krmiva.

GLORIETT
Zrnová novinka FAO 380 v našom portfóliu pre celú KVO
a RVO, ktorá je priamym pokračovateľom produktovej
línie zrnových hybridov kukurice Glumanda – Ajowan –
Inclusiv, zavedenej v roku 2019.

Z Sc S BPS VAK

K. ZUB

380

•

•

•
•

•

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

Vysokú toleranciu voči stresu zo sucha potvrdzuje
výsledkami dosiahnutými v ročníkoch s
nedostatkom zrážok aj v suchých lokalitách
Ekonomiku pestovania zlepšuje aj veľmi dobrým
uvoľňovaním vody zo zrna, zberové vlhkosti má
zvyčajne na úrovni skorších hybridov
Pridanou hodnotou je flexibilný termín zberu , ktorý
umožňujú pevné stonky a rýchle uvoľňovanie vody
Nemá špeciálne nároky na druh pôdy, možno ho
úspešne pestovať na všetkých druhoch, vrátane
chladných pôd
Odporúčame ho aj pre tých, ktorí si obľúbili hybrid
RGT Alexxandra

Odporúčame ho pestovať najmä v kukuričnej a repnej
výrobnej oblasti. Z hľadiska využitia ide o výkonný
silážny hybrid, ktorý sa dá využiť i na konzervovanie
vlhkého kukuričného zrna do vakov, alebo pre výrobu
siláže do BPS.
Hybrid má rýchly počiatočný rast a je vhodný na skorú
sejbu. Habitus rastlín je mohutný s pevným a hrubým
steblom a dobrým olistením. Je to klasický vegetatívny
typ hybridu, produkujúci vysokú úrodu zelenej hmoty.
•
•
•
•
•

Excelentná úroda zelenej hmoty s vysokým
obsahom energie
Najvyšší obsah CH4 zo silážnej hmoty vo svojej
FAO skupine
Vzrastné rastliny vegetatívneho typu s vyššie
nasadenými šúľkami
Výrazný stay‑green aj v suchých rokoch
Pre pestovateľov hybridov Luciana, Vlasta, Scandi CS

Vladimír Chovanec, agronóm PD KOŠECA a.s.
Doposiaľ sme pestovali konkurenčné silážne hybridy kukurice, ale v
roku 2019 sme skúsili aj pár nových silážnych hybridov od RWA. A veľmi
pozitívne nás prekvapili!
Kukurice sme siali sme siali na ťažkej pôde po predplodine kukurici s
výsevkom 75 000 rastlín na ha. Použili sme digestát, močovinu pod pätu
a DAM a postemergentne 3 - zložkový herbicíd. Úrody zelenej hmoty v
roku 2018 sa u nás pohybovali okolo 47 t/ha. V roku 2019 bol priemer 35
-37 t/ha.
Aj u nás nastala po sejbe zima a jún a júl bol bez zrážok, čo negatívne
ovplyvnilo vývoj kukurice. Napriek tomu, hybridy od RWA pôsobili
odolne, vzchádzanie bolo v poriadku a aj následný vývoj hybridov bol
optimálny.
Dosiahli sme tieto úrody zelenej hmoty: ES PEPPONE – 55 t/ha, KAREDI
CS – 53,5 t/ha a GOLIAS – 44 t/ha. Úrody hybridov od RWA dosiahli
na našom podniku a v našich podmienkach nadpriemer. Preto ich
odporúčam aj iným pestovateľom.
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NOVINKA

Kukurica

SCANDI CS

Registrácia: 2008 IT, 2010 SK, 2011 HR

UNIVERZÁL KTORÝ NESKLAME.

Vysoký, bohato olistený hybrid s dobrou úrodou zrna
pre výrobu siláže s vysokou hodnotou energie.
Počas registračných skúšok ÚKSÚP hybrid dosiahol
priemernú úrodu zelenej hmoty 72,8 t/ha!, čím prevýšil
o +10,5 % priemernú úrodu kontrolných hybridov.
Úroda suchej hmoty bola 23,5 t/ha/105,4 % na priemer
kontrolných hybridov.
Veľmi dobrý počiatočný rast. Vysoké nasadenie šúľkov.

FAO

390

•
•
•
•

Prednosťou je výborná odolnosť voči stresu zo sucha
a tepla. Hybrid má najlepší stay‑green v našom stredne
skorom portfóliu FAO 400. V extrémne teplom roku 2018
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ZRNO

ZS
SILÁŽ

SILÁŽ

BPS

Vysoké úrody silážnej hmoty
Bohato olistené rastliny
Rýchly počiatočný rast
Pevné steblo

INCLUSIV
INCLUSIV je vysoko výkonný hybrid na zrno najnovšej
generácie, ktorú práve predstavujeme pestovateľom.
Geneticky je príbuzný a je to neskoršia verzia hybridov
AJOWAN a GLUMANDA. INCLUSIV je hybrid s najvyšším
úrodovým potenciálom v zrnovom portfóliu RWA
SLOVAKIA.

Registrácia: 2008 FR, 2011 HU
FAO

400

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

BIO

E

to bol hybrid, ktorý si dokázal najdlhšie podržať zelenú
listovú plochu a tým poskytnúť pestovateľom istotu
úrod dobrým naplnením zŕn počas obdobia nalievania
(poloprevádzkové pokusy v Palárikove, Bábe, Komoči atď.).
Plastický hybrid, poskytujúci dobré úrody aj pri
nepriaznivých klimatických ročníkoch. Kvitne o 3 – 4 dni
skôr ako ostatné kukurice v tejto skupine. Dobrá
prispôsobivosť rôznym pôdnym podmienkam.
Odporúčame pestovať v teplejších a suchších oblastiach
kukuričnej výrobnej oblasti.
•
•
•
•
•

Vysoké a stabilné úrody zrna
Najlepšia suchovzdornosť (preukázaná aj v rokoch
2012 – 2013)
Skoré kvitnutie, dobre opelené šúľky
Pevné steblo a korene
Výborný zdravotný stav

Registrácia: 2017 Maďarsko

NAJLEPŠÍ VŠADE!

V poloprevádzkových pokusoch 2018 sa úrodou zrna radil
medzi víťazné hybridy. Triticum Vráble 13,86 t/ha (13,1%),
PD Zemné 15,94 t/ha (17,6%), PD Komoča 16,35 t/ha
(14,9%), ÚKSÚP Želiezovce 15,47 t/ha (15,6%), Jasová 13,62
t/ha (15,4%). Poľno SME, s.r.o. Palárikovo 15,19 t/ha (14,1%).

STABILNÁ ÚRODNOSŤ.
NAJLEPŠIA ODOLNOSŤ VOČI SUCHU!

Typický zrnový predstaviteľ tejto skorostnej skupiny.
Rastliny sú generatívneho typu novej zrnovej generácie
– nižšie, s tenším pevným steblom, kompaktné. Šúľky sú
dlhé, 14 – 16 radové, o niečo hrubšie ako u hybridu RGT
ALEXXANDRA, dobre ozrnené, s pravidelnou výškou
nasadenia. Zrno je veľké, objemová hmotnosť vysoká.

Z Sc

K. ZUB

Dobrý stay‑green umožňuje lepšie naplánovať silážny
zber v optimálnej zrelosti zrna pre dosiahnutie najvyššej
kvality siláže s vysokým obsahom škrobu. Výborná
odolnosť voči helmintosporióze a snetiam.

RGT PHILEAXX
Svojimi výnimočnými úrodovými výsledkami a rýchlym
uvoľňovaním vody zo zrna potvrdil svoje kvality a v roku
2018 sa stal najpredávanejším exkluzívnym zrnovým
hybridom RWA SLOVAKIA. Prekonal tak 4‑ročné
prvenstvo hybridu RGT ALEXXANDRA. RGT PHILEAXX
je geneticky príbuzným „ starším bratom“ hybridu RGT
ALEXXANDRA.

Kukurica

FAO

410

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

Odporúčame pre všetkých pestovateľov hlavnej
pestovateľskej oblasti KVO kukurice hľadajúcich nový
nosný zrnový hybrid vo FAO 400 s výbornou úrodnosťou
a s vhodnosťou do suchých pestovateľských podmienok!
•
•
•
•
•

Veľmi vysoký potenciál úrody zrna
Stabilný výnos
Veľké šúľky a pekné zrno
Výborná adaptabilita na stresové podmienky
Pevné steblo a korene

V predskúškach hybridov RWA SLOVAKIA za rok 2017
v krajinách strednej Európy poskytol hybrid najvyššiu
absolútnu úrodu zrna 15,8 t/ha. V priemere za všetky
testovacie lokality 13,1 t/ha s výbornou zberovou
vlhkosťou 21,6 % skončil ako najlepší! Na pokusnej
lokalite v Nitre bola úroda zrna 12,6 t/ha a zberová
vlhkosť 22,1 %.
Hybrid vyniká mohutnými hrubými šúľkami tvoriacimi
v priemere 20 radov hlbokých zrń na tenkom vretene.
Šúľky sú ozrnené po špičku. Rastlina je stredne vysokého
vzrastu, dobre vybalancovaná, s pevným steblom
a s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu.
Prednosťou je rýchle uvoľňovanie vody zo zrna v rámci
FAO skupiny 400 – 450 a tolerancia ku stresu z vysokých
teplôt počas kvitnutia a nalievania zrna.
Zdravotný stav hybridu je veľmi dobrý. Najlepšie
hodnotenie dosiahol na odolnosť voči snetiam, dobré
hodnotenie na helmintosporiózu a fuzariózy stebla
a šúľkov.

Ing. Mikuláš Balogh, hlavný agronóm
Poľnohospodárske družstvo SOKOLCE
S pestovaním kukurice máme veľmi bohaté a dobré skúsenosti. Preto
sme na vyskúšanie zasiali v sezóne 2019 po 6 ha aj dve zrnové novinky
od RWA, hybridy AJOWAN (FAO350) a INCLUSIV (FAO410). Zasiali sme
ich v lokalite obce Bodza, kde sú piesočnato-hlinité pôdy. Z kukuríc na
zrno preferujeme najmä hybridy v skorostnom rozpätí FAO 410-430, a
silážne kukuričné hybridy s FAO okolo 500. Aj keď rok 2019 nie je práve
ten „kukuričný“, určite bude úroda aj zberová vlhkosť oboch skúšaných
hybridov pre nás zaujímavá!
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Kukurica

Kukurica

SHR - ING. JOZEF MECHURA, DEDINKA, 2019

PD ZAVAR, 2019

Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

11,00

TWEETOR
10.06 t/ha

10,00

AJOWAN
8.96 t/ha

9,50
9,00

RGT PHILEAXX
8.32 t/ha

8,50
8,00
7,50

INCLUSIV
13.56 t/ha

13,00

Úroda zrna (t/ha) pri 14% vlhkosti

10,50

Úroda zrna (t/ha) pri 14% vlhkosti

14,00

INCLUSIV
10,41 t/ha

12,00

GLORIETT
13.07 t/ha

11,00

TWEETOR
12.09 t/ha
GLUMANDA
12.04 t/ha

10,00

9,00

8,00

7,00
7,00

6,50

6,00

6,00
17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

15,0

27,0

17,0

19,0

23,0

25,0

27,0

29,0

Vlhkosť zrna pri zbere (%)

Vlhkosť zrna pri zbere (%)

PD KOMOČA, 2018

ÚSKÚP ŽELIEZOVCE 2018

Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno

Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno
18,0

17,0

16,0

INCLUSIV
16,4 t/ha

15,0

AJOWAN
15,5 t/ha

14,0

13,0

12,0

INCLUSIV
15,47 t/ha

17,0

GLUMANDA
15,05 t/ha

16,0

Úroda zrna (t/ha /14%)

Úroda zrna (t/ha) pri 14% vlhkosti

21,0

AJOWAN
14,46 t/ha

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

11,0

10,00

10,0
13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

Vlhkosť zrna pri zbere (%)
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18,5

19,5

20,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

Zberová vlhkosť (%)
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NOVINKA

Kukurica

NOVINKA

PERSIC

Registrácia: 2018 IT
FAO

OBJAVTE SKRYTÉ MOŽNOSTI KUKURICE

430

Zrnová novinka FAO 430 s vysokou výkonnosťou pre
celú KVO pestovania kukurice, ktorá je priamym
pokračovateľom produktovej línie zrnových hybridov
kukurice Glumanda – Ajowan – Inclusiv, zavedenej
v roku 2019.

•

•

•

•
•

PERSIC je vysoko konkurenčný zrnový hybrid
v neskorej skupine FAO 400-450
Tvorí mohutný porast s robustnými pevnými
stonkami, výška rastliny na úrovni 2,5 – 2,7 m
Úrodu tvorí na hrubých valcovitých šúľkoch,
zvyčajne s 18 – 20 radmi na šúľku a 35 – 40
zrnami v rade
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•

•
•
•

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

Skorým termínom kvitnutia ( do 75-81 dní)
zabezpečuje hybrid dokonalé opelenie šúľka vrátane
jeho špičky
Nemá špeciálne požiadavky na lokality pestovania,
maximálne úrody dosahuje v horších aj lepších
pestovateľských podmienkach
Vývoj rastliny v skorých štádiách pestovania je
pozvoľný
Nemá sklon k odnožovaniu
Napriek príslušnosti do neskorej FAO skupiny
v závere vegetácie veľmi dobre uvoľňuje vodu zo zrna
Vyznačuje sa veľmi dobrým zdravotným stavom
celej rastliny vrátane klasu

Kukurica

TWEETOR

Registrácia: 2019 IT
FAO

POĎELTE SA O SVOJE NADŠENIE

Zrnová novinka FAO 450 v našom portfóliu pre teplú
a veľmi teplú KVO, ktorá je priamym pokračovateľom
produktovej línie zrnových hybridov kukurice Glumanda
– Ajowan – Inclusiv, zavedenej v roku 2019 a dopĺňa
náš sortiment o výnimočný neskorý zrnový hybrid so
špičkovou výkonnosťou.
•
•

•
•

Porast hybridu TWEETOR je typický svojím
mohutným habitusom
Výnimočnú stabilitu a nepoliehavosť mu
zabezpečuje pevný koreňový systém a nelámavá
stonka
Vývoj rastliny v skorých štádiách je pozvoľný
Veľmi vysoký úrodový potenciál predstavujú hrubé
valcovité šúľky s tenkým vretenom, tvorí 18 – 22

450

•

•
•
•

•

Z Sc Z

K. ZUB

ZRNO

CCM

radov s 35 – 42 zrnami v rade
Maximálne úrody dosahuje v širokom rozpätí
hustoty porastu 58 – 75.000 rastlín/ha. V skúškach
dosiahol najvyššiu úrodu 17,3 t/ha v roku 2018 pri
hustote 62.000 rastlín/ha
Veľmi dobré odovzdávanie vody zrnom v kombinácii
s úrodnosťou prináša vysokú profitabilitu
Chemickú ochranu rastlín odporúčame ukončiť
v štádiu 4. listov
Rastliny sú typické s veľmi dobrým zdravotným
stavom a vysokou toleranciou voči stresu zo sucha
a tepla
Určený pre pestovanie na všetkých druhoch
pôd južného Slovenska
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Kukurica

INITIO

Registrácia: FR 2014, SRB 2016
FAO

440

Z Sc Z VAK

K. ZUB

ZRNO

SILÁŽ

Generatívny typ rastlín novej generácie s nižším
vzrastom, erektoidne postavenými listami s dobre
vybalancovanou stavbou rastliny. Šúľky sú väčšie, hrubé.
INITIO má dobrú odolnosť voči stresu zo sucha
a vysokých teplôt. Odporúčame ho preto do teplejších

lokalít kukuričnej výrobnej oblasti. Hybrid citlivo reaguje
na chladnejšie podmienky.
•
•
•

Dobrý úrodový potenciál
Stabilita úrod v rôznych podmienkach pestovania
Nižšia rastlina, menej pozberových zvyškov

GOLIAS

Máme radi mlieko

Registrácia: 2005 SK
FAO

550

Kvalitnejšia kukuričná siláž pre viac mlieka

Z Tc S BPS VAK

K. ZUB

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

PRE REKORDNÉ ÚRODY SILÁŽNEJ HMOTY!
Najobľúbenejší a zároveň aj najpredávanejší silážny
hybrid RWA SLOVAKIA 2016 – 2018.

NOVINKA

GOLIAS je typický silážny hybrid mohutného vzrastu s veľkým valcovitým šúľkom. Je schopný vytvoriť dostatok kvalitnej silážnej hmoty aj v extrémne suchých a teplých lokalitách. Pri dostatku vlahy možno očakávať rekordné úrody!
Počas registračných dosiahol priemernú úrodu suchej
hmoty 24,0 t/ha, čo je 109,6 % na priemer kontrolných
hybridov a úrodu suchých šúľkov 9,74 t/ha. Priemernou
úrodou zelenej hmoty 53,9 t/ha prekonal priemer
kontrolných hybridov o 116,7 %!
Vzrastom ide o najvyšší silážny hybrid v našej ponuke.
Rastliny sú bohato olistené s vyššie nasadenými šúľkami.
•
•
•

vysoké úrody siláže
dobrý podiel šúľkov aj v extrémne suchých
podmienkach
v priaznivých vlahových podmienkach rekordné
úrody siláže
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ES LEGOLAS

SM PODOLE

ES PEPPONE

KAREDI CS

FAO 200

FAO 230

FAO 310

FAO 390

•

•

•

•

Super skorý dent
na siláž a CCM

•
Ondrej Németh, hlavný agronóm PD Veľké Ludince
Naše poľnohospodárske družstvo má ako jedno z mála ešte živočíšnu
výrobu. Súčasťou je 250 ks dojníc, ktoré potrebujú kvalitnú siláž a tú
zabezpečujeme i silážnym hybridom od GOLIAS (FAO 550) od RWA.
Hospodárime na mierne zvlnených pozemkoch. Z pôd prevažujú
hnedozeme. Ročný úhrn zrážok je malý. V roku 2019 sme v týchto
podmienkach dosiahli s hybridom GOLIAS zberaného z výmery 25 ha
celkovú úrodu 1078 t čo predstavuje 43,1 t/ha silážnej hmoty. Na ďalšej
lokalite GOLIAS dosiahol ešte lepší výsledok – 51,8 t/ha!
Týmto sme našu farmu dojníc zabezpečili dostatočným objemom
krmiva a preto sme časť porastu hybridu GOLIAS ponechali do zrna.
Okrem spomínaného hybridu sme pestovali aj RGT PHILEAXX na
prípravu CCM. Z plochy 28 ha sme v spomínaných podmienkach
dosiahli 10,7 t/ha pri zberovej vlhkosti 28%.

•
•

Vynikajúce úrody

s veľmi vysokým vzrastom
•

Je nositeľom maximálneho

Vysoká stráviteľnosť
vlákniny

•

Stráviteľnosť sušiny

Excelentná úroda zelenej hmoty
s vysokým obsahom energie

•

Výborná produkcia mlieka

zelenej hmoty

úrodového potenciálu

v horskej a podhorskej

silážnej hmoty v skupine

výrobnej oblasti

FAO 200-250

z hektára (EPMP = 35 169

Osobitý hybrid s vysokou

kg/ha pri obsahu sušiny

sušiny (> 75%)

produkciou sušiny a dobrým

21 982 kg/ha, FEED LAB

zo silážnej hmoty vo svojej FAO

Výborný pomer šúľkov

stay-green efektom

2018)

skupine (283 l/kg metánu/zel.

Vysoká stráviteľnosť

k zvyšku rastliny
•

Nový silážny skorý hybrid

•

•

Pevný koreňový systém

Vysoký obsah energie

zabezpečuje intenzívne

(škrobu)

olistenej rastline s pevnou

•

•

(> 75%)

z hektára (EPMP = 33 500 kg/ha

Výborná produkcia mlieka

pri obsahu sušiny 16 000 kg/ha,

Mohutné rastliny
s veľmi dobrým olistením

•

z pokusov 2019 – 72,21 %

a nepoliehavosť

(FEED LAB 2019)

Najvyššia produkcia metánu

hmota)
•

Stráviteľnosť energie

a hrubou stonkou stabilitu

RWA SLOVAKIA spol. s r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava
tel. : 02/40201111, email: rwaba@rwaslovakia.sk
Viac informácií získate na našej novej web stránke www.rwa.sk

FEED LAB 2017)
•

Výrazný stay-green
aj v suchých rokoch

•

Nahradí hybridy Scandi CS
a Luciana

Vysvetlivky:
EPMP- energetický produkčný mliekový potenciál v kg/ha.
Pozn. - uvádzané výsledky sú z rozborov silážnych vzoriek 2018-19
akreditovaným laboratóriom FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves.

Slnečnica

Slnečnica

ES LORIS CLP
VÝKONNOSŤ V TRIEDE CLEARFIELD® PLUS!

Registrácia: Taliansko 2016, Maďarsko 2018

Stredne skorý nový hybrid pre inovatívnu pestovateľskú
technológiou Clearfield® Plus. Hybrid vyniká veľmi
dobrou kombináciou vysokých úrod nažiek a obsahu
oleja.

Z hľadiska kvitnutia a dozrievania ide o hybrid, ktorý je
+ 1 – 2 dni na ES TERRAMIS. ES LORIS má veľmi rýchly
rast a vynikajúcu odolnosť proti poliehaniu. Z hľadiska
výšky rastliny ide skôr o nižšiu slnečnicu.

Prednosťou je výborná plasticita, ktorá ho predurčuje
do rôznych pôdno‑klimatických podmienok. Dobrú
prispôsobivosť preukázal počas testovania v roku 2017
v rámci celej kukuričnej výrobnej oblasti, kde si dokázal
držať vysoký úrodový potenciál na rôznych lokalitách.

Zdravotný stav je veľmi dobrý s dobrou odolnosťou voči
bielej hnilobe úboru a koreňového kŕčka (Sclerotinia),
altérnáriovej škvrnitosti (Alternaria) a verticíliovému
vädnutiu slnečnice (Verticillium).

V roku 2017 v pokusoch Poľno SME, s. r. o. Palárikovo
patril medzi najúrodnejšie slnečnice 5,23 t/ha (118 %).
Vo Vrábloch bol v roku 2017 najlepší s úrodou 5,52 t/ha
spomedzi 17 skúšaných hybridov.

V dobrých podmienkach pestovania odporúčame výsevok
na úrovni 60 – 65 000 semien/ha. V prípade suchých
a ľahkých pôd odporúčame výsevok znížiť na úroveň
55 – 60 000 semien/ha.

ES TERRAMIS CL
ZBER AJ BEZ DESIKÁCIE...
Registrácia: Bulharsko 2013, Rumunsko 2015

PATRICIA CL
SKORÝ A ÚRODNÝ CLEARFIELD®

PATRICIA CL je stredne skorý hybrid pre technológiu
Clearfield® s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu.
PATRICIA CL je hybrid novej generácie slnečnice
so stabilnými a vysokými úrodami nažiek. Obsah oleja
je stredne vysoký (51 %). Priemerná HTS sa pohybuje na
úrovni 53 g. Patriciu CL odporúčame pestovať vo všetkých
oblastiach, kde sa pestuje slnečnica.

Registrácia: Taliansko 2015

ES TERRAMIS je plastický hybrid pre technológiu
Clearfield® so stabilnými a vysokými úrodami.
Registrácia: Taliansko 2015

169 cm. Hybrid vyniká veľmi dobrou odolnosťou proti
poliehaniu počas vegetácie i pred zberom. Poloerektívne
postavenie úborov pre minimalizáciu poškodenia
slnečnicových úborov.
Zdravotný stav je veľmi dobrý. Najmä odolnosť proti
bielej hnilobe na úbore a koreňovom krčku (Sclerotinia)

Výška rastliny je stredne vysoká s priemernou výškou

Clearfield® a Clearfield® Plus sú registrované obchodné známky spoločnosti BASF.

Dobrý výnos poskytuje aj v stresových podmienkach.
Hybrid dosiahol vynikajúce výsledky počas testovania
v rámci pokusov SPZO 2017 na Slovensku, kde skončil
ako druhý najúrodnejší s úrodou nažiek 4,5 t/ha. Na
lokalite Vráble (SPZO) podal rekordný výkon – úroda
nažiek 5,4 t/ha a takisto na bežných plochách od
uvedenia na trh.
Skorosťou kvitnutia a dozrievania je na úrovni hybridu
NK NEOMA. Rastliny sú stredne vysoké. Nižšie, silné
stonky zaručujú veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu
počas vegetácie i pred zberom.
Zdravotný stav je veľmi dobrý. Výborná je odolnosť proti
sklerotínii, čiernej škvrnitosti stoniek slnečnice (Phoma)
a sivej škvrnitosti slnečnice (Phomopsis).

Marek Šlepkovský – SHR, Úpor
Slnečnicu pestujem už niekoľko rokov a v roku 2019 po dohode s
promotérom RWA som založil pokus slnečnice s deviatimi odrodami. Skúšali
sme, ako budú nové odrody reagovať na naše pôdne a klimatické podmienky
a v neposlednom rade sme sledovali dosiahnutie najvyššej úrody.
Rozdiely u jednotlivých odrôd bolo vidieť hneď od začiatku vegetácie.
Rozdielna výška rastlín, ich zdravotný stav, naklonenie úborov, dozrievanie
a veľkosť nažiek (HTS).
Najvyššiu úrodu 2,66 t/ha dosiahla odroda slnečnice ES TERRAMIS CL
a tu treba podotknúť, že pokus bol realizovaný bez herbicídnej ochrany
– len s použitím plečky.
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SLOVENSKÁ KUKURICA
NA EURÓPSKYCH POLIACH

linky, vracajú stále zalistené šúľky späť na odlisťovač a
odstraňujú hrubé nečistoty ( zvyšky stoniek, stopiek, burín). V hlavnej, dlhšej časti, sa selektujú geneticky cudzie
šúľky kukurice, choré alebo poškodené šúľky a ich časti.

Ing. Marek Jakubec,
vedúci poľnej výroby osiva kukurice a marketingový manažér RWA SLOVAKIA
Spracovateľský závod RWA Dolný Štál v okrese Dunajská Streda je svojou kapacitou najväčším závodom na spracovanie
a úpravu osivovej kukurice na Slovensku. V roku 2018 vyexpedoval 200.000 vriec kukurice, ktoré boli určené
nielen na domáci trh, ale prevažná väčšina produkcie bola dodaná pestovateľom do Nemecka, Francúzska,
Rakúska, Španielska, Portugalska, Ukrajiny, Ruska, Bieloruska a krajín Beneluxu.
ŠĽACHTITEĽSKÉ A SEMENÁRSKE ZÁZEMIE
Rakúska obchodná spoločnosť RWA AG odkúpila v roku
2006 výrobno-technickú časť šľachtiteľsko-semenárskej
spoločnosti SEMPOL HOLDING a.s., Trnava, ktorá mala na
Slovensku bohatú tradíciu. SEMPOL HOLDING a.s., Trnava
vznikol 01.07.2001 spojením Výskumného ústavu kukurice
v Trnave (VÚKu, založený v r. 1962) a Šľachtiteľskej stanice
Topoľníky, ktoré v roku 1992 prešli pod spoločnosť Zeainvent, a.s. Trnava (zánik 30.06.2001). Prišlo k založeniu Sempol, spol. s r.o., najväčšieho výrobcu osív na Slovensku cez
spoločnosť RWA AG. V roku 2016 prebehla fúzia spoločností RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. a Sempol spol. s r.o. Odvtedy
súčasný vlastník preinvestoval za účelom modernizácie
a rozširovania kapacity závodu v Dolnom Štále viac ako
2 milióny Euro.

Osivársky závod RWA Dolný Štál je zložitým funkčným súborom
niekoľkých výrobných budov na pozoruhodnej technickej i
architektonickej úrovni. Použitie hliníkového konštrukčného systému
dáva závodu potrebnú jednotu. Vľavo odlisťovacia a selekčná hala,
vpravo celkový pohľad od juhovýchodu.

OSIVÁRSKY ZÁVOD RWA DOLNÝ ŠTÁL
Značné finančné prostriedky sa investovali do technologických liniek na úpravu osiva kukurice s hlavným zámerom
zabezpečiť jeho vysokú kvalitu. Veľký krok na ceste k optimalizácii kvality predstavovalo sprevádzkovanie novej
technologickej linky pre príjem osivovej kukurice z poľa
v prírodnom stave, v roku 2009. Linka disponuje moderným prísunovým košom s posuvnou podlahou, ktorá zabezpečuje bezproblémový pohyb odvádzaného materiálu.
Priemerná denná kapacita príjmu je 120-160 ton. Medzi
dodávateľov zmluvnej produkcie na výrobu osiva hybridnej kukurice patrilo v roku 2019 viac ako 30 slovenských
pestovateľov. Závod s ročnou kapacitou 5000 ton kukurice
( čo zodpovedá množiteľskej ploche 2000 ha) je najväčším
osivárskym závodom na kukuricu u nás.
Hlavnou časťou príjmového zariadenia je vysokokapacitná
odlisťovacia jednotka HUGHES (USA) s kapacitou 20 ton/
hod, kde sa odstraňujú listene zo šúľkov pri zberovej vlhkosti, inšpirovaná technológiou na spracovanie cukrovej
kukurice. Tá pri odlisťovaní garantuje šetrné zaobchádzanie s kukuričnými šúľkami a minimalizuje straty pri
spracovávaní. Súčasťou je rozdeľovací dopravný pás na
jednotlivé dávkovacie násypné zásobníky s rovnomerným
plnením. Na odlisťovacom zariadení pracuje 6 sekcií, kaž-
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Takto vyčistený materiál prechádza dopravným pásom do
sušičky. Závod disponuje sušiacimi komorami s celkovou
kapacitou 600 ton. Tie tvorí 8 komôr o objeme 60 ton/komoru a 4 menšie silá o veľkosti 30 ton/komoru. Týmto vie
závod sušiť aj osivá “špeciálnych” hybridov kukurice, ktoré
sa množia na menšej množiteľskej výmere a vyhovieť tak
požiadavkám odberateľov so špecifickými nárokmi. Pri
vstupnej vlhkosti 35% trvá odsušenie na 12%-nú vlhkosť
vhodnú pre moržovanie približne 3,5 dňa.
Šetrne vysušený šúľkový materiál je z komôr odvádzaný
na moržovanie a predčistenie. V procese moržovania sa
odstraňujú zrná z klasov bez mechanického poškodenia.
Následne po predčistení na okrúhlych sitách na zariadení typu CIMBRIA DELTA 143 (Ø 6 - 6,25 mm) sú semená
uskladnené do komôr síl. Kapacita zásobníkov síl je 1600
ton a tvorí ju 80 “mikro” síl. Každé po 20 ton. Na zvýšenie
kapacity využíva závod kovové kontajnery o objeme 2 tony.
Podľa požiadaviek semenárskych spoločností alebo koncových zákazníkov prebieha kalibrácia semien, tj. veľkostné
a tvarové triedenie štyrmi kalibračnými zariadeniami
typu CIMBRIA ZS 500 na 4 frakcie, tj. malá plochá, malá
guľatá, veľká plochá a veľká guľatá. Všetky frakcie prechádzajú aj gravitačným oddeľovačom typu CIMBRIA HEID GA
210-L pre odstránenie zlomkov, ľahších semien a zabezpečenie vysokej čistoty osiva.

Interiér
klimatizovanej
lode veľmi
presnej montáže
pre možnosť
kontajnerového
uskladnenia.

ný v procese morenia a balenia na baliacej a paletizačnej
linke s výkonom 4500-5000 vriec kukurice 50MK/16 hod.
na finálny produkt. Za účelom splnenia požiadaviek trhu
bolo nutné vykonať ďalšie rozšírenie skladovacej kapacity
závodu. V rámci toho došlo v roku 2013 k postaveniu klimatizovaného skladu so skladovým priestorom s plochou
2100 m².

Moderná nakličovacia miestnosť s chladiacim systémom umožňuje
vstup a umiestnenie skúšobných vzoriek na police po všetkých troch
stranách chodbičky. Skúšobné vzorky sú umiestnené na manipulačné
vozíky, ktoré sa na celé skúšobné obdobie zasúvajú do nakličovacej
komory.

CENTRÁLNE LABORATÓRIUM – GARANCIA VYSOKEJ
ÚROVNE GENETICKEJ PRÁCE

Otvorená prijímacia časť bola koncipovaná ako pozdĺžny žľab
umožňujúci nákladným vozidlám zadné aj bočné sypanie.

dá so štyrmi rotačnými valcami. Aktívna plocha valcov
sa dá regulovať tak, aby neprichádzalo pri odlisťovaní k
droleniu zŕn z vretien.
Šúľkový materiál následne prechádza selekčnou halou,
kde pracuje 12 zaškolených sezónnych zamestnancov za
širokým selekčným pásom. Tí vo vstupnej, kratšej časti

Čiastkový pohľad
na odlisťovaciu
sekciu.
Odlisťovanie
šúľkov kukurice.
Súčasný stav.

Interiér výrobného priestoru pozberovej linky na kukuricu.
Výrobný objekt rozčleňuje na dve identické časti dopravný pás na
vyvýšenom podlaží. Konštrukcia je železobetónová a na jej vnútorné
úrovne nadväzuje upravený vonkajší terén spájajúci halu (krytým
dopravníkom) s komplexom sušiacich komôr.

Široký sortiment hybridov kukurice pre rôzne požiadavky
na kalibráciu, morenie, spotrebiteľské balenia (vrátane
malých vriec do poloprevádzkových pokusov) je finalizova-

Suterén haly s výpustkami
jednotlivých sušiacich komôr
s komunikačným koridorom
a horizontálnym dopravníkom
k moržovacej jednotke.

V roku 2010 sa v rámci ďalších investícií položili základy
pre nové laboratórium. Novovybudované laboratórium na
závode Dolný Štál získalo 12.05.2012 akreditáciu na vykonávanie skúšania osív obilnín fyzikálnymi metódami podľa normy ISO/IEC 17025:2005. Rozsah akreditácie zahŕňa
stanovenie klíčivosti, hmotnosti 1000 semien, čistoty, počtu semien iných rastlinných druhov a stanovenie vlhkosti.
Centrálne laboratórium osív Dolný Štál má oprávnenie na
uznávacie konanie pre osivá obilnín pre kukuricu, pšenicu, tritikale, jačmeň, ovos a raž v generáciách H a C1,C2.
Ďalšou činnosťou laboratória je tlač návesiek na vlastnú
produkciu a aj pre iné semenárske firmy.
Vysoká úroveň práce spoločnosti a našich množiteľov znamená, že osivá vyprodukované na závode RWA Dolný Štál
vedia byť úspešné aj v zahraničí, kam sa každoročne dodáva “Slovenská kukurica na európske polia”.
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich odrôd nás neváhajte kontaktovať.
Budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a podnetom, ktoré nám poslúžia na zlepšenie našich služieb!

