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Jediné pravidlo - špičková výkonnosť
Po roku opäť prichádza čas, keď
sa jedna pestovateľská sezóna
končí a prichádza príprava na
nasledovnú. 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 prvá spoločnosť,
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.

ZRNOVÉ NOVINKY PRE SEZÓNU 2020
Produktovú líniu výkonných zrnových hybridov
pre sezónu 2020 doplnia nasledovné nové hybridy:
GLORIETT FAO380, PERSIC FAO 430, TWEETOR
FAO 450.
Uvedené novinky dopĺňajú náš sortiment hybridov v strednom a stredne neskorom skorostnom segmente. Spoločne s ďaľšími zrnovými
hybridmi značky G-SEED sú určené predovšet-

Pevné steblo hybridu Gloriett nemá tendenciu
k políhaniu, resp. k lámaniu počas celej vegetácie.
Lokalita: Zavar, r. 2019
2

12/2019

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
• Silný Dry-down efekt a nízke zberové vlhkosti
• Vysoká tolerancia voči stresu zo sucha
a tepla
• Vynikajúci zdravotný stav zrna a šúľka

kým 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.
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

Výnimočná pevnosť stebla aj v závere vegetácie
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

Zdravé a plne opelené klasy tvorí hybrid Persic aj
porastoch s vyššou hustotou rastlín.
Lokalita: Komoča, r. 2019

Hybrid Tweetor tvorí typické hrubé (22 radov)
valcovité šuľky s výrazným Dry down efektom,
ktorý posúva jeho zberové vlhkosti na úroveň
stredne skorých hybridov.
Lokalita: Komoča, r. 2019
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Vysoké a vyrovnané úrody zrna hybrid Tweetor dosahuje v širokom rozpätí
hustoty porastu.
a juho-východnej Európy, kde vo výsledkoch
prekonával kontrolné hybridy o 4 – 6 %.
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

Sklopené klasy v čase dozrievania. Hybrid Tweetor.
Lokalita : Palárikovo, r. 2019

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
303,56

Výnos hmoty
t/ha
52,10

Výnos sušiny
kg/ha
15 815

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).

PROGRES AJ V SILÁŽNOM SORTIMENTE

SM PODOLE – mohutný dobre olistený hybrid
s pevným steblom a plne ozrneným klasom.
Lokalita : Spišská Belá, r. 2019

V uplynulých dekádach sme boli svedkami značného poklesu počtu hospodárskych zvierat,
chovu 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 vysokokvalitnej 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 ohľadu úrodnosti, ale najmä z pohľadu kvalitatívnych ukazovateľov produkovanej
silážnej hmoty. Pre sezónu 2020 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.

Príjem sušiny
kg/ks/deň
16,78

EPMP
kg/ks/deň
23,28

EPMP
kg/ha
21 950

Mohutná rastlina s dobrým staygreenom však
zaujme aj producentov bioplynu.
Spoločnými znakmi novej generácie našich silážnych hybridov sú:
• 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 adaptabilitu rozmanitým agroklimatickým podmienkam
• Vhodnosť pre výživu hospodárskych zvierat
aj BPS

HYBRIDY SLNEČNICE PRE SEZÓNU 2020
Pestovateľské plochy slnečnice v roku 2019 zaznamenali výrazný pokles a s výmerou 49 260
hektarov boli na najnižšej úrovni od roku 1997.
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®.
Našu ponuku hybridov kukurice, slnečnice a ďaľších plodín od novej predajnej sezóny obohatil
sortiment hybridov od francúzskej osivárskej
spoločnosti MAS Seeds, ktorej exkluzívne zastúpenie pre Slovensko získala RWA SLOVAKIA.
Ing. Marian Bačiak
Tímleader a produktový manažér
pre kukuricu a olejniny
marian.baciak@rwaslovakia.sk
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