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TAVASZI
VETŐMAG KÍNÁLATUNK
Válogasson a megújult
kukorica portfóliónkból.
Kiemelten ajánljuk
DH4173 és MAGGY
szója fajtáinkat.

KEDVES PARTNERÜNK!
A 2020-as évben büszkén mutatjuk be Önöknek
a megújult kukorica választékunkat, amelynek
minden tagja a G-SEED márkanevet viseli.
Ezt a márkanevet 2018-ban kezdtük bevezetni
a magyar piacra, mint az RWA csoport exkluzív
vetőmag márkáját. A G-SEED mögött több, mint
60 éves kukorica nemesítői tapasztalat, valamint
nemzetközi szakembergárda áll, ami garantálja
a kiváló minőségű, kiemelkedő terméspotenciájú és stabil terméssel rendelkező vetőmagokat,
melyek csúcstermések elérésére lehetnek képesek.
A kukorica portfóliónk egyik újdonsága a PERSIC,
ami a 2019-es kísérletekben rendre az élen végzett
az éréscsoportjában, több ismert versenytárs
hibridet maga mögé utasítva termőhelytől függetlenül! Kiemelt hibridjeink között megtalálható még az AJOWAN, AKINOM, GLUMANDA valamint az INCLUSIV, INITIO és MOLEON, melyek
szélsőséges időjárási viszonyok között is stabilan
hozzák a kiváló terméseredményeket köszönhetően kiemelkedő sztressztűrő képességüknek.
Új kukorica vetőmagjaink mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szójatermesztésre, amihez
bátran ajánljuk a magyar szójatermesztés egyik
zászlóshajóját, a DH 4173-at, ami a korábbi évek
NÉBIH kísérleteiben éréscsoportjában az éllovas
volt, és a szintén kiemelkedő MAGGY vetőmagunkat. Mindkét fajta vonatkozásában a garanciát
a kiegyensúlyozott és magas terméseredményre
a kanadai nemesítés biztosítja.

Olajtök vetőmag kínálatunk a legszélesebb Magyarországon, köszönhetően az RWA csoport
tulajdonában álló Gleisdorf-i nemesítőháznak.
Kínálatunkban megtalálható fajta és hibrid
vetőmag, mind konvencionális, mind BIO termesztésnek megfelelően.
Cégünk életében a saját vetőmag portfóliónkon
kívül, fontos szerepet játszik az innováció is. A
2019-es évben a magyarországi agrárintegrátorok között elsőként, elindítottuk a Farmpin névre
hallgató, műholdas megfigyeléseken alapuló,
digitális döntéstámogatási rendszerünket. Az
idei évben szintén egyedülállóként elindítjuk a
Farmhedge nevű online kereskedelmi rendszert.
Az Önnek legmegfelelőbb ajánlatokért keresse
országos lefedettségű értékesítési hálózatunkból
az Ön régiójában lévő szaktanácsadó kollégánkat
vetőmag, növényvédőszer, műtrágya, gázolaj és
terményfelvásárlással kapcsolatban.
Bízunk benne, hogy vetőmag ajánlatunkkal felkeltettük érdeklődését és az idei szezonban az
RWA vetőmagjait választja a szükséges input
anyagokkal együtt!

Tisztelettel:
Orbán Gábor
Vetőmag kereskedelmi vezető
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ZAB

OLAJTÖK

KORAISÁG A LEGJOBB SZEMMINŐSÉG MELLETT
▪ Magas termés
▪ Kitűnő fajsúly
▪ Magas növény, jó tolerancia megdőléssel szemben
▪ Minden termőterületre
▪ Sárga szemszínű

▪Középérésű, szabadelvirágzású fajta
▪Magas olajtartalmú (48-50%) és magtermésű
▪Hosszúkacsos növény
▪Könnyen leváló, sötétzöld, héj nélküli magok
▪Április végén, május elején vethető
▪Hazánk egész területén biztonsággal termeszthető
▪Kimagasló termőképességű

EARL

GLEISDORFI

DIRBIH

2004. EU

HIBRID

ZAB

OLAJTÖK

OLAJTÖK

▪ Rövidszárú, korai érésű, pelyvás szemű fajta
▪ Elsőrendű évjárat – stabilitás
▪ Kimagasló állóképesség és betegség-ellenállóság
▪ Megbízható termőképesség RWA szaporítási átlag 2015ben 4,8 t/ha (Zirc)
▪ Sárga szemszínű
▪ A külső toklász közepesen hosszú, sárga

▪korai hibrid olajtök vetőmag
▪ bokros, rövidindás
▪nagyon magas olajtartalommal, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik
▪kiváló betegség elleneállóképességgel rendelkezik

▪Az átlagostól korábbi virágzás és érés
▪Korai, egészséges nagy terméshozam elérésére képes
hibrid
▪ Korai betakaríthatóság
▪Termésrothadásnak és sárga mozaikvírusnak kifjezetten
ellenálló
▪Magyarország teljes területén biztonsággal termeszthető

EFFEKTIV

2004. EU

GL SONNE

HIBRID

GL INKA

HIBRID
HIBRID

HIBRID
HIBRID

TAVASZI BÚZA

OLAJTÖK

▪ Középérésű szálkás búzafajta
▪ Lehető legkorábban vethető, jó kezdeti fejlődésű
▪ Kiemelkedő állóképesség
▪ Magas sütőipari érték
▪ Ezermagtömege magas
▪ Minden területre alkalmas
▪ Középmagas szármagasságú
▪ Betegségekkel szemben jó ellenálló (lisztharmat, rozsda,
septoria, fusarium)
▪ Termésátlaga standardok feletti
▪ 2014-ben 6,2 t/ha (Sopronhorpács)
▪ Fehérjetartalom: 13% (Sopronhorpács, 2014.)

▪K
 özépkorai virágzás, középkorai érés
▪K
 iemelkedő terméspotenciálú hibrid olajtök
▪ Nagyméretű, magas olajtartalmú, könnyen leváló
magok
▪ Termésrothadással, sárga mozaikvírussal szembeni
nagyfokú tolerancia

SENSAS

2006. EU

HIBRID

HIBRID

GL RUSTICAL

HIBRID

2010. EU

HIBRID
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KUKORICA

KUKORICA

FAO ~250-290, szemes hasznosítás, lófogú
▪Igen korai – lófogú
▪Rendkívül gyors vízleadás
▪Közepesen magas növény
▪Gyorsan leszáradó növény, de erős szárral

FAO 360, szemes hasznosítású
▪ A csővégek kedvezőtlen adottságok mellett is nagyon
jól termékenyülnek
▪ Nagyszemő
▪ Fuzáriumra kevésbé érzékeny
▪ Szélsőgéges környezeti adottságok mellé is ajánlható

MOLEON

AJOWAN

DIRBIH
HIBRID

HIBRID
KUKORICA

KUKORICA

FAO 310, szemes hasznosítású
▪Stabilan magas termőképesség széles körű adottságok
mellett
▪Közepes fejlődési erély
▪Nagyon jó gyökér és szárerősség jellemző
▪Fattyazásra nem hajlamos
▪Jó a beltartalmi minősége

FAO 380, szemes hasznosítású
▪I mpozáns csövek, nyitott csuhéjlevelekkel
▪K
 iváló szárazságtűrés jellemzi
▪S
 zélsőséges környezeti adottságok mellé adaptálható

GLUMANDA

INCLUSIV

HIBRID

HIBRID
KUKORICA

CHAPALU

FAO 350, szemes hasznosítás
▪ Stabil és megbízható fajta, magas terméshozammal
▪ Kiegyenlítetten magas termőképesség szélsőséges
évjáratokban is
▪ Gyors vízleadás, korai betakaríthatóság
▪ Kiemelkedő stressz tűrés és betegség-ellenálló képesség
▪ Szárítási költség csökkentés, időbeni betakarítás
▪ Ajánlott tőszám: 72-75 ezer szem/ha
▪ Termésátlag: 2017-ben 13,30 t/ha (Jákfa); 2016-ban 13,29 t/ha
(Győrzámoly - Termelői Bajnokság győztes eredménye)
FAO 350-es CHAPALU kukorica hibridünk mind az eddigi kísérleti,
mind nagyüzemi teljesítménye alapján a legkülönbözőbb földrajzi
és termőhelyi környezetben tesztelve nagymértékű stabilitást és
megbízhatóságot mutatott a legmagasabb termésszinteket hozva
gyakorlatilag mindenütt. Rendkívül jó vízleadó képességéből adódóan
korán betakarítható, így tökéletesen illeszkedik a vetésszerkezetbe.
2011. EU

HIBRID

HIBRID

KUKORICA
INITIO

FAO 440, kettős hasznosítás
▪S
 tabil terméshozam a késői éréscsoportban
▪D
 őlésre, szártörésre nem hajlamos
▪ Középmagas méretű
▪K
 iváló szem-csutka arány jellemzi
▪A
 csöveken termőhelyi adottságoktól függően 18-20 sor
található
▪A
 csővégek termékenyülése kiváló
▪S
 zárfuzáriummal és golyvásüszöggel szemben nagyon
jó toleranciával rendelkezik
▪G
 yors vízleadás jellemzi
▪E
 lsősorban középkötött talajokat kedveli
▪H
 asznosítása: szemes és siló
▪A
 jánlott tőszám: 80.000 tő/ha
▪ Termésátlag: Az RWA Magyarország Kft. 2017-es kísérletében 11,98 t/ha (Sárvár) termésátlagot produkált.

HIBRIDHIBRID
2017. EU
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KUKORICA

NAPRAFORGÓ

FAO 440-450, kettős hasznosítás
▪Nagy terméspotenciál a késői éréscsoportban
▪Életerős növény, dőlésre nem hajlamos szárral
▪Lenyűgöző fix csőméret, melyen akár 22 sor is található
▪Szárfuzáriummal és golyvásüszöggel szemben nagyon
jó toleranciával rendelkezik
▪Száraz körülményeket jól viseli
▪Gyors vízleadás jellemzi
▪Használható Szemes, Siló és Biogáz célokra
▪ Termésátlag: 2017-ben 12,75 t/ha (Sárvár)

▪Közép-korai érésű
▪Technológia / herbicid-tolerancia:
Expressz technologia (tribenuron methyl tolerancia)
▪Herbicid toleranciája lehetővé teszi, hogy használója
hatékonyan és egyszerűen szabaduljon meg az
állománystresszelő gyomoktól, maximalizálva a termést
▪Kiváló rezisztenciával bír a foma és a napraforgó diaphortés szárfoltossága és korhadása ellen
▪Kiváló korai fejlődési erély
▪Jellemző tányérállas: dőlt
▪Szádor ellenállas: E-rasszig ellenáll

AKINOM

MAS 85SU

DIRBIH

DIRBIH

HIBRID
KUKORICA

NAPRAFORGÓ

NAPRAFORGÓ

FAO 450 , szemes hasznosítás
▪A kései éréscsoportba tartozó, robosztus szárú, középmagas növény
▪Dőlésre, szártörésre nem hajlamos
▪A csöveken termőhelyi adottságoktól függően 18-20 sor
található
▪G olyvásüszöggel szemben nagyon jó toleranciával
rendelkezik
▪Csővégek termékenyülése kiváló
▪Extenzív és Intenzív technológia mellett is átlag feletti
terméspotenciál jellemzi
▪Ajánlott tőszám: 72.000 tő/ha
▪Szemes hasznosításra ajánlott
▪ Termésátlag: Az RWA Magyarország Kft. 2017-es kísérletében
9,19 t/ha (Orosháza) termésátlagot produkált

▪Korai érésidő
▪Clearfield napraforgó hibrid
▪Kiváló szárszilárdságú, betegségellenálló fajta
▪Kiemelkedő terméspotenciál
▪Ajánlott tőszám vetéskor 55-65 ezer szem/ha
▪ Termésátlag 2018-ben 3,8 t/ha (Nagylózs);
3,9 t/ha (Nagykáta)

▪ BIZTONSÁG ÉS STABILITÁS TALÁLKOZÁSA
▪ KÓROKOZÓKKAL SZEMBENI MAGAS TOLERANCIA peronoszpóra rezisztencia magas szklerotínia ellenállással párosítva
▪ MEGBÍZHATÓ, STABIL TERMÉSHOZAM - a különböző
évjárati adottságok ellenére azonos hozam minden
évben
▪ CLEARFIELD PLUS TECHNOLÓGIA -széles körű és
rugalmas gyomirtási lehetôség

TWEETOR

HIBRID HIBRID
2017. EU

PATRICIA CL

HIBRID HIBRID
2016. EU

KUKORICA

NAPRAFORGÓ

FAO 450, szemes hasznosítás lófogú
▪Kiváló agronómiai jellemzők
▪Magas termés intenzív és extenzív körülmények
között
▪Egészséges levelek & szemek
▪Robosztus erős szár
▪PERSIC a kései éréscsoport legversenyképesebb hibridje
▪Termésátlag: 2019-ben 14,23 t/ha (Sárvár)

▪K
 özépkorai, magas olajsavas napraforgó
▪Jellemző tányérállása: félig bókoló
▪O
 lajtartalom: 49-50 %
▪O
 lajsav tartalom: 89 %
▪S
 tabil termőképesség és kimagasló stressz tűrés jellemzi
▪Á
 tlag feletti alkalmazkodóképesség eltérő termőhelyi
viszonyokhoz és technológiákhoz
▪K
 imagasló herbicid-tolerancia
▪T
 eljes körű szádor-rezisztencia, „A-F” rassz
▪A
 jánlott vetési tőszám: 55-60 ezer kaszat/ hektár
▪Termésátlag: 2018-ban 4,4 t/ha (Abony, Dalmand)

PERSIC

HIBRID

ES ELECTRIC HO CLP

MAS 86CP
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SZÓJA

DH 4173
▪ Legjobb magtermés az éréscsoportban!
▪ Korai érésű
▪ Kiváló állóképesség és kipergés ellenállóság
▪ Termésátlag: A Magyar Szója Nonprofit Kft. fajtaösszehasonlító kísérletében 2017-ben 4,50 t/ha (Iregszemcse) és 4,01 t/ha (Szombathely)
▪ Javasolt termőtő 500-550.000 tő/ha
▪ Tenyészidő: 130-135 nap
A RWA Kft. kiváló szója fajtákat képvisel hazánkban. Büszkén
mondhatjuk, hogy olyan korszerű genetikát képviselő fajtákat sikerült
bevezetnünk a hazai piacra, amelyek a NÉBIH hivatalos kísérleteiben az
élmezőnyt képviselik. A kísérleti eredmények alapján ígéretesek új generációs, állami elismerés előtt álló fajtáink is. Cégünk zárt szaporítást
végez, a nemesítőtől a törzs-elit, illetve szuper-elit vetőmagot kontrolláltan szaporítjuk a másod szaporítási fokig, így garantáljuk a kiváló
minőségű GMO-mentes vetőmagot. 150.000 szem/zsák kiszerelésben
kínáljuk a rhizobiummal oltott, csávázott szója vetőmagfajtáinkat. Az
ajánlott vetésnorma fajtáink esetében 4 zsák/hektár.
2012. EU

HIBRID
SZÓJA

MAGGY
▪ Korai éréscsoport
▪ Kiváló szárazságtűrés
▪Nagyon jó vírusokkal szembeni tolerancia
▪ Termésátlag: A Magyar Szója Nonprofit Kft. fajtaösszehasonlító kísérletében 2017-ben 4,76 t/ha (Iregszemcse) és 3,95 t/ha
(Szombathely)
▪Április közepétől vethető (ha a talajhőmérséklet állandóan 10 °C felett van)
▪Homokos, kevésbé kötött vagy közepesen kötött talajokat kedveli
▪Sima felületű, finommorzsás talajt kell előkészíteni
számára

HIBRID HIBRID
2017. EU
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▪ Gázolaj üzletág:

▪ Kenőanyag üzletág:

RWA - AZ ÖN MEGBÍZHATÓ SZAKMAI PARTNERE

Ne feledje, gázolajra biztosan szüksége lesz - gondoljon
ránk!
Érdemes tőlünk vásárolnia a gázolajat is, mert:
• Megbízható minőséget kap
(MSZ-nak maradéktalanul megfelel)
• Pontosan, gyorsan szállítunk,
• Kedvező fizetési feltételekkel dolgozhat velünk,
• Ügyintézésünk rugalmas,
• Lehetséges termény-kompenzációs fizetés is
-terményt vásárolunk Öntől, és a tőlünk vásárolt gázolaj
árát ebből kompenzáljuk

A mezőgazdasági erőgépek gyors műszaki fejlődése
miatt a kenőanyagokra vonatkozó követelmények is
jelentősen megváltoztak.
A GENOL vállalat, mint az RWA Raiffeisen Ware Austria
és az OMV Refining & Marketing cége , sokéves tapasztalattal rendelkezik a kenőanyagok területén.
A GENOL kenőanyagok kifejezetten a mai igényeknek
megfelelően kifejlesztett termékek.

Inputanyag forgalmazás
Partnereink a gazdálkodásukhoz szükséges
valamennyi input anyagot – vetőmagot, növényvédőszert, műtrágyát és gázolajat – beszerezhetik nálunk területi képviselőinken
keresztül, illetve saját telephelyeinken.

Cégünk már 18 éve rendelkezik jövedéki nagykereskedelmi engedéllyel, mely lehetővé teszi, hogy partnereinknek a termeléshez szükséges gázolajat is tudjuk
biztosítani. A gázolajat az OMV–től vásároljuk, a szállítást
az OMV szállítmányozói végzik.

MOTOROLAJOK
A motorolajnak meg kell felelnie a gépgyártói előírásoknak. A motor mozgó alkatrészeinek kenésén kívül a
hűtést, motortisztítást, korrózió elleni védelmet és több
más funkciót is biztosítania kell.
HAJTÓMŰOLAJOK
A hajtóműolajnak az egyre nagyobb átviteli teljesítmény mellett is biztosítania kell a kenést. A kiváló
minőségű hajtóműolajok csökkenthetik a kopást, a
fellépő súrlódást, csendesebb hajtóművet és hosszabb
élettartamot eredményezhetnek.
HIDRAULIKAOLAJOK
A hidraulikaolaj fő feladata az energia közvetítése a
legkisebb veszteség mellett. A tökéletes hidraulikaolaj
véd a korróziótól, keni az alkatrészeket, termikusan
stabil és a hőt elvezeti.
A GENOL hidraulikaolajok ezeket a tulajdonságokat
egyesítik.
KENŐZSÍROK
Kenőzsír alapolajból, sűrítőszerből és adalékanyagokból
áll. Gépelemek kenésére és védelmére használjuk. A
Genol zsírok az alkalmazások széles skáláját nyújtják.

Tárolás / tároltatás
Cégünk Ikrényben, Kerekharaszton, Csongrádon és Baján rendelkezik terménytároló
telephellyel, ahol több mint 100.000 tonna
terményt tudunk egyidejűleg tárolni! Ezenkívül az ország egyéb területein bértárolókban, vagy a termelő saját telephelyén is
tárolunk terményt, tárolási díj megfizetése
mellett.

Finanszírozás
Az anyavállalat, az RWA tőkeerős hátteret
biztosít cégünknek, így halasztott fizetést
is tudunk a partnereinknek ajánlani. Ha
a Partner terménnyel kíván teljesíteni, a
termény betakarítása után korrekt módon
elszámolunk.
A megállapított finanszírozási költségen felül egyéb költséget NEM számítunk fel.

Gázolaj forgalmazás
Az üzemeltetéshez szükséges gázolaj nálunk kifogástalan minőségben, professzionális kiszolgálással, kedvező fizetési feltételekkel érhető el. Gondoljon ránk, mielőtt
döntene a beszerzéséről, kérjen ajánlatot!

Terményfelvásárlás
A RWA cégcsoport közel 30 millió tonnás
termény forgalmával teljes körű szolgáltatást nyújt, az input értékesítésétől a termény felvásárlásáig. Az olajos magvak és
gabonafélék teljes vertikumával kereskedünk és elköteleztük magunkat a Duna-szója program mellett. Területi képviselőinken
keresztül naponta elérhetőek a terményáraink.

Szaktanácsadás
Cégünk az ország egészét átfogó, folyamatosan bővülő területi képviselői hálózattal
rendelkezik.
Szakmailag magasan képzett és tapasztalt kollégák segítenek igényektől függően
az Önöknek leginkább megfelelő fajták,
hibridek kiválasztásában, a növényvédelmi
és tápanyag-utánpótlási technológiák összeállításában.
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G-SEED
G-SEED, a modern mezőgazdaság minőségi vetőmagja, az RWA új vetőmag márkája, mely biztosítja az alapot az
Ön jövőbeli sikereihez
Ezek a vetőmagok kiemelkedő minőséget, sokszínűséget és széles ökológiai portfóliót kínálnak különösen attraktív
áron, valamint több biztonságot a növénytermesztés maximális hozamáért.
Egy ötlet, ami beválik: G-SEED
G-SEED széles fajtaportfólióval és kitűnő ár-érték aránnyal rendelkezik, ami többek között osztrák nemesítő házaknak, valamint az alaposan kiválasztott, licencszel rendelkező laboroknak köszönhető. A G-SEED vetőmagokat a közép-európai klíma igényeihez alakítottuk, így valódi alternatívát nyújtanak a multinacionális nemesítő házaknak.
Új ötletek vetnek gyökeret
A G-SEED nemesítő házai a gazdák sokféle igényét igyekeznek kielégíteni. A kutatás fejlesztésbe invesztált befektetések biztosítják az új vetőmagok előállítását a modern mezőgazdaság számára, így optimalizálva a gazdák lehetőségeit a sikeres mezőgazdasági termelésért– a G-SEED-el stimmel a nap végén a termés.
A fejlődésnek a tapasztalat nyújt otthont
A G-SEED minőségi márka mögött az osztrák Gleisdorf és Edelhof nemesítő házak állnak. A több, mint 100 éves
gabonanemesítési és több, mint 60 éves szója, kukorica, olajtök nemesítési tevékenységek biztosítják a piac ellátását
új alapanyagokkal. Folyamatosan új fajták kerülnek a piacra, melyek kiváló alapanyagként szolgálnak a gazdák
számára.
A nappal szemben: földművelési munkálatok a legmagasabb minőségben
Nemesítő házaink gondosan kerültek kiválasztásra, vetőmagjainkat olyan partnerek állítják elő, akikhez sok éves
kapcsolat fűz minket. Minden G-SEED nemesítő ház folyamatos minőségi ellenőrzésen esik át.
Vetőmagjaink elérhetőségének biztosítása – a legmodernebb technológiával
Modern nemesítő házaink minőségi vetőmagot állítanak elő Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon és Szlovéniában.
G-SEED márka jelentése:
▪modern, GMO-mentes nemesítés Európában
▪tanúsított fajták Európa speciális régióinak
▪fajtakínálat, mely kielégíti a gazdák igényeit
▪magas értékű vetőmag minőség
▪kiváló ár-érték arány
▪egy tapasztalt, vetőmagspecialistákból álló csapat
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Telephelyeink:
Ikrény

9141 Ikrény,
Lesvár major
t 06 21 211 0400

Csajág

8163 Szövetkezeti
Major
t 06 30 204 8237

Kerekharaszt

3009 Kerekharaszt,
Vadvirág u. 4.
t 06 30 205 1421

Csongrád

6640, Csongrád,
Szegedi út 10.
t 06 21 211 0510

Bajai Kikötő

6500 Baja,
Szentjánosi u. 3.
t 06 21 211-0550
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