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Jar 2019 – máme pre vás dobrú ponuku!
Najdôležitejšími druhmi z hľadiska výroby
a predaja osív jarných
obilnín RWA SLOVAKIA
sú jačmeň jarný a pšenica jarná. Podobne, ako
v sortimente ozimín, aj pri
jarných druhoch Vám ponúkame pre sezónu 2019
okrem stabilných a osvedčených odrôd i niekoľko
noviniek.

RWA SLOVAKIA je už
niekoľko rokov lídrom na
trhu v predaji osív jarného
jačmeňa. Napriek znižujúcej sa výmere jarného jačmeňa v poslednom období
si myslím, že pri dosiahnutí
dobrej sladovníckej kvality
je jačmeň rentabilnou a perspektívnou komoditou – či
už z hľadiska krátkej doby
pestovania, pomerne nízkych vstupov alebo aj relatívne stabilnej ceny. Základom
úspechu je dodržanie špeciálnej agrotechniky a určite
nemenej dôležitým faktorom je použitie certifikovaného osiva. Prvý predpoklad
je z veľkej miery ovplyvnený
stále častejšími výkyvmi počasia, ktoré mnohokrát dostávajú agronóma do ťažkej
situácie. Pre jačmeň jarný
je určite veľmi dôležitá sejba
do dobre pripravenej a vyzretej pôdy a vzhľadom na
krátke vegetačné obdobie,
v ktorom sa vytvára veľké
množstvo organickej hmoty,
aj dostatok živín v prístupnej

Porast
sladovníckej
novinky
jačmeňa
SOULMATE
na
poloprevádzkovej ploche na PD Sokolce, 2018. Priemerné úrody
počas ŠOS ÚKSÚP 2018: KVO – 5,6 t.ha–1, RVO – 5,53 t.ha–1,
ZHVO 6,69 t.ha–1. Odroda disponuje absolútnou odolnosťou voči
múčnatke trávovej – gén Mlo.

forme a vyváženom pomere.
Kvalitná a cielená ochrana
a udržanie dobrého zdravotného stavu po čo najdlhšiu
dobu má priamy vplyv na
výslednú kvalitu. Nemenej
dôležitý je samozrejme optimálny zber.
Čo sa týka osiva, na trhu
je určite dostatok osiva mnohých odrôd. RWA SLOVAKIA je už niekoľko rokov
nielen najväčším predajcom
osiva jačmeňa jarného na
slovenskom trhu, ale zároveň je aj zástupcom odrôd.
Tu je možno tá najťažšia časť
práce s jačmeňom jarným,
ktorú však pestovateľ až
tak intenzívne nevníma. Na
Slovensku je veľa registrovaných odrôd, len málo z nich
však má šancu „žiť“. Stať sa
veľkou odrodou má šancu
len odroda, ktorá sa dostane na listinu odrôd niektorej

z veľkých sladovní. To však
obnáša okrem procesu registrácie aj následný proces
skúšania v sladovniach a pivovaroch, ktorý v minulosti
trval 3 roky, teraz zväčša
2 roky. Odroda teda musí byť
dobrá agronomicky, musí
mať dobrú sladovnícku kvalitu a zároveň musí vyhovovať požadovaným technologickým parametrom. Medzi
najdôležitejšie posudzované
kvalitatívne sladovnícke parametre patrí extrakt sladu,
dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, friabilita a obsah
β-glukánov. Ak aj je odroda
vo všetkých hodnoteniach
úspešná, treba ešte vyrobiť
dostatok osiva a presvedčiť
pestovateľa, aby ju pestoval – toto celé je nesmierne
dlhý, náročný a pre osivárske
firmy aj pomerne rizikový
proces.

Vo všeobecnosti možno
povedať, že novšie odrody
majú okrem viditeľne vyššej
úrody aj vylepšený zdravotný stav, dobrú adaptabilitu
na rôzne podmienky, vysoký
podiel predného zrna a napr.
pomerne dobre znášajú aj
neskorú sejbu a sú stabilnejšie v udržaní si kvality
v rozdielnych ročníkoch. Za
RWA SLOVAKIA môžem
povedať, že už roky sa venujeme odrodám sladovníckeho jarného jačmeňa. Našou
prvou exkluzívnou „veľkou“
odrodou, ktorá bola zapísaná na Zelenú listinu Heineken, bola odroda Xanadu,
potom Signora, teraz je našou jedničkou odroda SUNSHINE a nastupujúcou, dúfame, že veľkou odrodou, je
SOULMATE.
Práve odroda SOULMATE mala veľmi rýchly
štart – už v roku registrácie
(2017) sa stala táto odroda
kontrolnou odrodou na kvalitu pre registračné skúšky
ÚKSÚP. V rovnakom roku
sme založili aj plochy na
výrobu komodity pre testovanie pre zaradenie do Zelenej listiny Heineken. V r.
2018 – po úspešných testoch
na sladovnícke aj pivovarnícke parametre bola odroda
SOULMATE už po jednom
roku testovania zapísaná do

Ponuka tekvice olejnej zo šlachtiteľske stanice Saatzucht Gleisdorf
je tradične veľmi široká, od odrôd po hybridy. RWA SLOVAKIA
prináša na náš trh dve odrody – GLEISDORFER a GL RUSTIKAL
s najvyššou olejnatosťou zo všetkých odrôd (foto: Gleisdorf 2018).

vá odrôd, ktoré nie sú naše
exkluzívne, ale sú preferované na trhu so sladovníckymi odrodami. Takými sú
KANGOO, MALZ, či naša
tohtoročná novinka OVERTURE.
Čo sa týka sladovníckeho
jačmeňa, pozitívna, predovšetkým pre osivárske spoločnosti, je i intenzívnejšia
kontrola pôvodu, odrodovej
pravosti a čistoty komodít zo
strany sladovní.
V sortimente pšenice jarnej už tradične pokračujeme
s osinatou odrodou SENSAS, ktorá si svoje miesto
udržiava
predovšetkým
vďaka stabilným dobrým
úrodám a výbornej kvalite,
hlavne vysokej objemovej

Jarná bezosinatá pšenica RGT DOUBLESHOT kombinuje
potravinársku kvalitu E so stabilným výnosom (foto: PD Sokolce
2018).

SOULMATE

NOVINKA

Váš sladovnícky majster

SOULMATE je nová plastická odroda sladovníckeho jačmeňa s výberovou
sladovníckou kvalitou. Od roku 2018 je zaradená na Zelenú listinu Heineken
a je kontrolnou odrodou pre registračné skúšky ÚKSÚP. Pre rok 2019 je
zaradená ako preferovaná odroda do odrodového sortimentu sladovníckeho
jačmeňa pre firmu Heineken Slovensko Sladovne, a. s. a ako testovaná
odroda do sortimentu LYCOS- Trnavské Sladovne spol. s r. o.. Dosahuje
nadpriemerne vysoké a stabilné úrody vo všetkých výrobných oblastiach.

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

Zelenej listiny Heineken. Je
to o to viac cenné, že úroda
2017 bola veľmi problematická z hľadiska dosahovania
sladovníckej kvality. Pri extrémne suchom počasí boli
problémom najmä podiely.
Nám – resp. našim pestovateľom, PD Rastislavice
a Lúčnica spol. s r. o., sa podarilo dopestovať dostatočné
množstvo komodity na testovaciu zamáčku v Heineken Sladovne Slovensko, na
základe výsledkov ktorej sa
SOULMATE dostal na Zelenú listinu. V roku 2018 bola
založená len malá plocha
bežného pestovania, pôvodne zasiata pre druhý rok testovania, ktorý však už nebol
potrebný. Aj úroda z tohto
roka spĺňala parametre kvality aj keď to bol opäť pomerne problematický ročník.
Rok 2019 by mal byť rokom,
kedy sa odroda dostane na
väčšie plochy, či už vo výrobe
osiva, ale i komodity. Zároveň treba povedať, že odroda
SOULMATE nebude našou
exkluzívnou odrodou; RWA
SLOVAKIA bude spolupracovať v tomto prípade s viacerými osivárskymi firmami.
Rovnako aj RWA SLOVAKIA vyrába a predáva osi-

hmotnosti aj v nepriaznivých
rokoch. Novinkou bola vlani bezosinatá odroda RGT
DOUBLESHOT, osivo ktorej však z 90 % išlo na vývoz
do Anglicka a Švédska, takže
naozajstný predaj na našom
trhu sa začne až na jar 2019.
RGT DOUBLESHOT vyniká kombináciou vysokej úrody, výborného zdravotného
stavu a vynikajúcej kvality
E. Sortiment bude doplnený
presievkovou odrodou LENNOX, ktorej predaj plynule
pokračuje z jesennej sezóny.
V portfóliu ovsa siateho jarného budeme mať
v ponuke osivá odrôd žltého plevnatého ovsa, ovsa

čierneho aj nahého. Kým
pri čiernom ovse je stálicou
odroda RAVEN, v sortimente žltého plevnatého ovsa
uvádzame novinku EARL,
skorú, úrodnú odrodu s výbornou kvalitou a pri ovse
nahom novinku PATRIK,
ktorej prednosťou je najmä
vysoká úroda.
Pri strukovinách sme zostali tak, ako po niekoľko minulých rokov pri odrodách
zo šľachtenia Selgen-u.
Sortiment lucerny siatej obohatila v tomto roku
slovenská odroda VANDA,
ktorá bude našou hlavnou
odrodou. Aj keď to už nie je
úplne nová odroda, na Slovensku nie je príliš známa.
Zaujímavé je, že sa presadila
viac v zahraničí. Pestuje sa
v mnohých krajinách Európy, čo potvrdzuje jej veľkú
plasticitu. Niekoľko rokov
bola tiež kontrolnou odrodou pre registračné skúšky
vo Švajčiarsku a treba povedať, že zahraničná odroda sa do takejto pozície vo
Švajčiarsku dostane len veľmi ťažko. Takže dúfam, že
konečne táto odroda dostane väčší priestor i na slovenských poliach.
V našom sortimente nájdete aj ponuku odrôd „menších druhov“ bôbu a tekvice, ktoré boli vyšľachtené na
našej šľachtiteľskej stanici
GLEISDORF v Rakúsku,
ktorá sa venuje tiež šľachteniu kukurice, sóje, ciroku
a medziplodín..
V neposlednom rade uvádzame v predajnej sezóne
„jar 2019“ i novinky sóje
fazuľovej – LENKA a OBÉLIX.
Dúfam, že ponuka RWA
SLOVAKIA bude pre vás zaujímavá i v tomto roku!
Ing. JANA GARAIOVÁ
produktový manažér
obilnín a krmovín
jana.garaiová@rwaslovakia.sk
FOTO – MAREK JAKUBEC

Kanadská novinka sóje LENKA na maloparcelke v Gleisdorfe
(Rakúsko), je výborne adaptovaná na naše pestovateľské
podmienky, čo preukázala aj výsledkami z poloprevádzkových
pokusov 2018 (Matex, s.r.o. Veľké Kapušany – 4,8 t.ha–1). Pre
vysoký obsah bielkovín sa hodí na výrobu sójového mlieka.

