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SzEmEzgESSEN A
KiVáló miNőSégű
fAjTáiNK KözöTT.

KiEmElTEN AjáNljuK
KWARK, ANNiSTON éS
AuREliA KáPOSzTAREPcE
hibRiDjEiNKET.
Az idei őszi vetőmag szezon is az innováció és a
megújulás jegyében zajlik az RWA Magyarországnál
köszönhetően az RWA cégcsoport mögött álló G-SEED
nemesítőháznak. A G-SEED mögött több mint 100 éves
nemesítői tapasztalat és nemzetközi szakembergárda
áll, ami garantálja a kíváló minőségű, kiemelkedő terméspotenciájú és stabil terméssel rendelkező
vetőmagokat, melyek csúcstermések elérésére lehetnek képesek.
2020 kiemelkedő repce vetőmag újdonságai a KWARK,
ANNISTON ÉS AURELIA hibridek amelyek a nemesítés
csúcsát képviselik.
Az RWA Magyarországon az elsők között biztosítja a
gazdálkodók számára az új generációs repce hibrideket

az elérhető legújabb genetikával. Ezek képviselői a
2019-es szezonban már bemutatkozott ANNISTON
és a 2020-as repce szezon újdonsága, az AURELIA.
Mindkettő repce hibrid rendelkezik a fóma rezisztenciát biztosító RLM7-génnel, ezen kívül tarlórépa
sárgaság vírus, TuYV rezisztenciával valamint
magasfokú kipergés ellenállósággal.
Kiemelkedő repce hibridjeink mellett idén egy fajta
repce is gazdagítja őszi kínálatunkat, a MARCELO
fajtáról bővebb információkat katalógusunkban
talál.
Kiemelt jelentőséggel bír, hogy 2019. szeptember 1jétől cégünk a kizárólagos képviselője a MAS
SEEDS-nek, korábbi nevén Maisadour-nak,
erősítve ezzel a vetőmag üzletágunkat egy
több mint 70 éves tapasztalattal rendelkező nemesítőházzal.
Saját kalászos vetőmagjaink szintén
ﬁgyelemre méltóak a vetőmagszortimentünkben, akár búza(malmi,
takarmány és durum), akár árpa (sör
és takarmány árpa), zab vagy tritikálé
vetőmagra van szüksége, az RWA
Magyarország Kft-nél megtalálja a legmagasabb termés potenciállal rendelkező fajtákat, m e lye k e l ő á l l í t á s a é s f e l d o l g o z á s a
z á r t s z a porítási rendszerben, általunk kontrollálva, Magyarországon történik.
Az újdonságoknak ezzel még nincs vége! Az idei
évben megkezdte működését Magyarországon a
Biohelp International, az RWA cégcsoport leányvállalata, amely cég a régióban működő bio gazdálkodók input termékekkel és szakmai tudással
történő támogatását tűzte ki a zászlajára, bio
növényvédőszereket, organikus tápanyag utánpótlási anyagokat és növénykondícionálókat valamint
bio vetőmagokat kínálva. További információkat a
katalógusunkban talál.
Cégünk életében a saját vetőmag portfóliónkon
kívül fontos szerepet játszik az innováció. 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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Őszi Vetőmag
kínálatunk
2020
ŐSzI kÁPoSzTarePCe
KWARK
• Középkései/kései éréscsoportba tartozó
hibrid
• Rendkívül nagy terméspotenciál elérésére
képes
• Lassú fejlődési erély jellemzi, még korai vetéskor
is
• Növénymagasság 160-170 cm
• Nagyon jó szárszilárdságú
• Fómával szemben jó, szklerotíniával szembennagyon jó ellenállóságot mutat
• Elsősorban az intenzív repcetechnológia mellé
ajánlott
• Olajtartalma 44-45%

2019. EU

ŐSzI kÁPoSzTarePCe
AnnISTon
• Középérésű hibrid
• Ősszel nagyon jó korai fejlődési erély, míg
tavasszal korai szárba indulás jellemzi
• Kimagasló a hidegtűrése
• Növénymagassága >170 cm
• Kimagasló szárszilárdságú
• Nagyfokú kipergés-ellenállóságra nemesített
• Szklerotíniával szembeni ellenállósága jó
• Fómás levélfoltossággal szembeni ellenállósága
nagyon jó (köszönhetően az RML génnek)
• Közepes ezermagtömeggel rendelkezik
• Olajtartalma ~43,8 %

2019. EU

Őszi káposztarepce

KWARK
ANNISTON
AURELIA
MARCELO
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ŐSzI kÁPoSzTarePCe
AURELIA
• A legjobb genetikai háttér, korai vetéshez és intenzív repce termesztéshez
• Közép-közép késői érésidő
• Korai fejlődési erély jó
• Nagyon magas hidegtűrés
• Közepes tavaszi fejlődési erély
• Közép-közép késői szárba indulás
• Közép-közép késői virágzás
• Közép magas növénymagasság
• Különösen jó megdőlés ellenállóság
• Jó szklerotínia ellenállóság
• Nagyon jó fóma ellenállóság (Az RLM7 génnek
köszönhetően)
• Közép magas ezermagtömeg
• Nagyon magas terméspotenciál
• Magas olajtermés
• Magas olajtartalom
2019. EU

ŐSzI kÁPoSzTarePCe
MARcELo

lUmIPoSa ®
InSZEKTIcId cSáVáZÓ SZER
Engedélyezett növény:
Őszi káposztarepce
Célkártevők:
repce-, és káposzta (földi) bolhák, káposztalégy,
repcedarázs, (Psylliodes spp., Phyllotreta spp., Delia
radicum, Athalia rosae)
Az erős korai növény fejlődés elengedhetetlen a sikeres betakarításhoz.

• Kiváló télállóságú, korai virágzású és érésidejű
fajta, minden termőterületre
• Korai érésidő
• Korai, nagyon jó fejlődési erély
• Nagyon magas hidegtűrés
• Nagyon jó tavaszi fejlődési erély
• Korai szárba indulás
• Korai virágzás
• Középes növénymagasság
• Közepes-jó megdőlés ellenállóság
• Közepes szklerotínia ellenállóság
• Közepes fóma ellenállóság
• Közép magas ezermagtömeg
• Magas terméspotenciál
• Magas olajtermés
• Magas olajtartalom

A Lumiposa® gyorsan leállítja a kártevők táplálkozását, de ehhez a rovaroknak fel kell venniük a
hatóanyagot a táplálkozás során, ami azt jelenti,
hogy kezdeti, kismértékű károsítással találkozhatunk a csávázott maggal vetett területen is.

BÓR

A Lumiposa® segíti a repcét, hogy láthatóan
erőteljesebben növekedjen a biztonságosabb termés
érdekében.
Új hatásmódja a csávázásban teszi a Lumiposa®-t a
rezisztencia törés idális eszközévé.

150 g/l

A Lumiposa® egy szisztemikus hatású inszekticid
csávázószer, amely hatékonyan védi a ﬁatal hajtásokat.
Biztos védelmet nyújt a legfontosabb kártevők,
közöttük a káposztalégy (Delia radicum) ellen is.
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TakarmÁNyÁrPa
AZRAH
• Korai érésű takarmányárpa
• Kimagasló szemtermés és minőségbéli értékek
• Nagyon jó állóképesség
• Közepes növénymagasság
• Kimagasló betegségrezisztencia
• Nagyon jó a levélbetegségekkel szembeni ellenállóképessége (különösen ellenálló lisztharmat,
törperozsda és rinhospóriumos levélfoltosságal
szemben)
• Kiválóan alkalmas száraz területekre
• Vetés: 180-200 kg/ha
2016. EU

ŐSzI DUrUmBÚza
WInTER GoLd
• Tavaszi durumokkal összevetve lényegesen nagyobb termésmennyiség és termésbiztonság
jellemzi, azokhoz hasonló minőségi paraméterek
mellett
• Kiváló termőképessége, jó télállósága és
közép-korai érése mellett magas szintű
minőségstabilitása is a versenytársak
elé helyezi a fajtát.
• Magas ezermagtömeg
• Stabilan jó terméshozam, a
különösen száraz évjáratokban és termőhelyeken is
• Magas esésszám és kiváló
beltartalmi tulajdonságok (pl.
sárgapigment tartalom)
• Kiemelkedő betegség-ellenállóság
– különös tekintettel fuzáriummal és
rozsdabetegségekkel szemben
• Közepes magasságú, jó állóképességű
fajta
• Javasolt vetésidő: október közepevége
• Javasolt vetési norma: 350-400
csíra/m2

2013. EU

Őszi kalászosok

AZRAH
WINTER
GOLD
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ŐSzI SÖrÁrPa
KWS ScALA
• Középérésű, kétsoros sörárpa fajta
• Sörgyárak által egyre jobban favorizált fajta
• Az átlagnál alacsonyabb, kiváló állóképességű
növény
• Ezermagtömege kiemelkedően magas (49-55
gramm)
• Hazai kísérletekben nyersfehérje-tartalma alacsony
• RWA kizárólagos fajtája
2012. EU

ŐSzI SÖrÁrPa
KWS donAU
• Középérésű, kétsoros őszi sörárpa fajta (német
genetika)
• Növénymagasság alacsony 50-60 cm, könnyen
aratható
• Szárszilárdító készítmény használata ajánlott
• Kiemelkedő maláta extrakt-tartalommal és alacsony fehérjetartalommal
rendelkezik
• Magas ezermagtömeg (49-55
gramm)
• Átlagos ellenállóságot mutat
lisztharmattal, hálózatos – és
rinhospóriumos levélfoltossággal szemben
• Árpa sárga mozaik vírus ellen „R1”
genetikai védettséggel van ellátva
• Vetésidő szeptember végétől október
elejéig
• Vetésnorma 4-4,5 millió csíra/ha

TrITIkÁlé
coSInUS

KWS SCALA
KWS DONAU
COSINUS
RIPARO
BERNSTEIN
EMILIO
KLIMA
APOSTEL

• Közép-korai érésű, száraz területekre ideális fajta
• Hosszú szárú, jó bokrosodó képességgel
rendelkező, emellett jó állóképességű tritikálé
fajta
• Kiváló terméshozam magas ezermag-tömeg és
magszám/kalász mellett
• Jó télállóság
• Ideális vetési idő: szeptember vége
• Levélbetegségekkel szemben ellenálló
• Célzott növekedés szabályzó alkalmazásával biztosított a jó terméshozam
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TrITIkÁlé

ŐSzI BÚza

RIPARo

KLÍMA

• Korai érésű őszi takarmány tritikálé
• Közepes magasságú, nagyon jó állóképességű fajta
• Kiváló terméshozam és magas ezermag-tömeg
jellemzi
• Jó télállóság és bokrosodás
• Gyengébb, szárazabb területi adottságok mellé is
ajánlott
• Levélbetegségekkel (lisztharmat, vörös- és sárga
rozsda, szeptória), valamint a Fusarium-fajokkal
szemben az átlagosnál jobb ellenállóságú
• Vetési idő szeptember végétől november elejéig
vethető
• Vetésnorma 4-4,5 millió csíra/ha

• Szálkás, bőtermő francia fajta
• Tömzsi, rövid kalászok
• Az árpák után közvetlenül érik (a legkorábbi a
portfólióban)
• Alacsony növénymagasság (50-60 cm)
• Takarmány minőségre képes (A minőség
megóvása érdekében fontos a lehető legkorábbi
betakarítás)
• Az erős szár és a hosszú szorosan egymásba kapaszkodó szálkáknak köszönhetően a növényállományt egy rendkívül stabil állóképesség
jellemzi, mely a túlérett növények szem kipergési
arányát is nagymértékben csökkenti
• A fajta az extenzív technológiához és száraz
körülményekhez is nagyon jól alkalmazkodik, így
a gyengébb búzatermő területekre is bátran ajánlott
• Fuzáriummal, vörösrozsdával szemben nem
érzékeny
• Az eredményes termelés alapfeltétele a sűrű
növényállomány biztosításában rejlik
• Ezermagtömege általában magas
• Vetésidőre egyáltalán nem érzékeny
(szeptember vége-november vége)
• Vetésnormája 180-200 kg/ha

ŐSzI BÚza
BERnSTEIn
• Magas terméshozamú, tar kalászú őszi búza
• Hazánk egész területén biztonsággal
termeszthető
• Jó télállóságú, közép-késői érésű fajta
• Közepes növénymagasság
• Kiemelkedően magas ezermag-tömeg
• Kiváló malomipari tulajdonságok (magas nyersfehérjetartalom)
• Vetési idő: október eleje-november vége, a késői
vetést jól tűri
• Vetési sűrűség (átlagos körülmények között) 400450 mag/m2
• Jó ellenállóképesség barnarozsdával és sárgarozsdával szemben
2013. EU

ŐSzI BÚza
EMILIo
• Robosztus szálkás minőségi búzafajta
• Kedvezőtlen körülmények között is biztonsággal
termeszthető
• Korai éréscsoportba tartozik
• Magas és stabil hektolitersúly jellemzi
• Száraz területekre ajánlott
• Közepes növénymagasság jellemzi
• Kiváló állóképesség és télállóság
• Jó betegségellenálló képességű
• Javasolt vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha
2015. EU

ŐSzI BÚza
APoSTEL
• Tar, malmi minőség
• Középkései éréscsoportba tartozik, azonban a
korai virágzás jellemzi
• Nagy termésmennyiség elérésére képes
• Közepes növénymagasság (65-75 cm)
• Tavasszal gyors regenerálódásra és
fejlődésre képes
• Megdőlésre nem hajlamos
• Elsősorban intenzív technológia
mellé ajánlott
• Fuzáriumra nagyon jó,
vörösrozsdával szemben
jó ellenállóságot mutat
• Vetésidő szeptember
vége-október
közepe
• Vetésnorma
4-4,5 millió
csíra/ha
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ENERGO ŐSzI BÚza
AKTEUR EnERGo
ASTARDO • Korai érésű, szálkás, minőségi búzafajta
SPONTÁN kiemelkedő terméshozammal – különösen intenzív termesztésben
LG ASCONA • Nagyon jó télállóság
• Kedvező sütőipari tulajdonságok, stabilan magas
fehérjetartalom és esésszám
• Minden területre alkalmas, de az intenzív technológiát magas hozammal és minőséggel hálálja
meg
• Vetésidő október elejétől november közepéig
• Betegségekkel szemben ellenálló (lisztharmat,
szeptória, kalászfuzárium)
• Vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha
• Termésátlag: 2017-ben 8,34 t/ha (Szekszárd)
2009. EU

ŐSzI BÚza
AKTEUR

Systiva®
LoMBVédELEM cSáVáZáSSAL
Kalászos gabonáinkat számos levélbetegség támadja
meg kora tavasszal vagy kedvező időjárás esetén
akár már ősszel is. Őszi búzában elsősorban a
lisztharmat, szeptória, sárga rozsda, árpában a
hálózatos levélfoltosság, lisztharmat, ramulária
fertőzés jellemző.
A technológia alapja, hogy a vetőmagcsávázás során
felvitt Systiva® hosszú tartamhatása miatt képes
kiváltani az első, szárba szökkenés idején elvégzett
lombvédelmi kezelést búzában és árpában egyaránt,
mivel a csávázással felvitt hatóanyagot a növények
gyökerükkel felveszik és eljuttatják a növekvő lombozatba.
Az eljárás másik nagy előnye, hogy a gazdának nem
kell ﬁgyelnie arra, hogy mikor mehet ki a földre permetezni, nincs megkésett kezelés, könnyebb a
munkaszervezés, optimális időben lehet a gyomirtást
elvégezni.
A Systiva® hatékony a legfontosabb talajból,
vetőmagból támadó kórokozók ellen is, de a csírabetegségek elleni maximális védelem elérése
érdekében hagyományos gombaölőszeres csávázószerrel együtt kerül a vetőmagra.
A Systiva® -val csávázott növények a hagyományos
csávázószereshez képest erőteljesebb növekedésűek,
zöldebb színűek, egészségesebbek és a várható
hozam magasabb.

• Csúcsteljesítményű, tar kalászú fajta rendkívüli
maghozammal és kalászonkénti magszámmal
• Késői érésű fajta
• Kiváló malomipari tulajdonságok, megbízható
sikértartalom
• Rendkívül jó szárszilárdság és betegség ellenálló
képesség
• Nagyon jó télállóság jellemzi
• Alacsony növénymagasság
• 14% feletti fehérjetartalom jellemzi
• Kiváló termőképességű és megbízható sikértartalmú
• Kalászfuzáriummal szembeni betegség ellenálló
képessége jó
2006. EU

growmaxTmkén
magas kén és nitrogén tartalmú összetett
levéltrágya oldat mikroelemekkel kiegészítve
TÁPaNyag ÖSSzeTéTel
makroelemek

g/l

mikroelemek

g/l

n (nitrogén)

198

B* (bór)

0,133

Ebből ammonium

119

cu* (réz)

0,053

Ebből karbamid

79,2

Fe* (vas)

0,265

mezoelemek

g/l

Mn* (mangán)

0,159

So3 (kén-trioxid)

695

Mo* (molibdén)

0,013

Ebből vízoldható

695

Zn* (cink)

0,053

Egyéb anyagok: *komplexképző EDTA,
hatékonyságjavító formulációs segédanyagok
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ŐSzI BÚza

g-SeeD

ASTARdo

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.

• Szálkás kalászú, középérésű búzafajta
• Kimagasló lisztharmat és sárgarozsda ellenálló
képesség
• Rendkívüli sütőipari tulajdonságok
• Ausztria közkedvelt búza fajtája
• Kiváló télállóság
• Jó állóképesség
• Kimagasló fehérjetartalom

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.

2006. EU

ŐSzI BÚza
SPonTán
• Tar kalászú étkezési búza fajta
• Kitűnő alkalmazkodó képessége miatt, stabil
terméseredményeket produkál
• Korai éréscsoportba tartozik
• Szárazságot jól tűri
• Magas terméshozam és fehérjetartalom
• Közepes növénymagasság jellemzi
• Jó betegségellenálló képességű
• Javasolt vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha

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.

2014. EU

ŐSzI BÚza
LG ASconA
• Korai éréscsoportba tartozó őszi búza
• Szálkás kalásztípus jellemzi
• Nagy termőképesség, B-minőség
• Korai kalászolás
• Alacsony növénymagasság
• Jó állóképesség és télállóság
• Jó betegségellenálló képesség
• Vetésnorma: 4-4,5 millió csíra/ha

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.

2019. EU

POLAND
GERMANY

CZECH REP.
SLOVAKIA
F
AUSTRIA
HUNGARY
SLOVENIA

G-SEEd márka jelentése:
• modern, GMO-mentes nemesítés Európában
• tanúsított fajták Európa speciális régióinak
UKR
• fajtakínálat, mely kielégíti a gazdák igényeit
• magas értékű vetőmag minőség
• kiváló ár-érték arány
• egy tapasztalt, vetőmagspecialistákból álló
csapat
ROMANIA

CROATIA

SERBIA
Vetőmagüzem

ITALY

FŐBB VeTŐmag elŐÁllÍTÁSI TerÜleTek
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gÁzolaj ÜzleTÁg:
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
Cégünk már 20 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.

az rWa a gázolaj üzletágához olyan
megbízható partnert keresett, mely a cég
további üzletágainak termékeihez hasonlóan, kiváló minőséget kínál, kombinálva
ezt a zökkenőmentes kiszolgálással. az
omV dízelüzemanyag szolgáltatásai
tökéletesen megfeleltek ennek.
Az RWA Magyarország Kft. az OMV Hungária
Ásványolaj Kft-vel közösen megoldást kínál az agrárpiac szereplőinek. A két osztrák gyökerű cégre
jellemző a precíz, megbízható munka és a nagyszerű
szakemberek jelenléte is.

Érdemes a gázolajat az RWA Magyarország Kft.-től
vásárolnia, hiszen partnereiknek kedvező ﬁzetési
feltételeket biztosítunk, akár 21 napos ﬁzetési
határidővel, de cégünknél a termény-kompenzációs
ﬁzetés is lehetséges. Ügyintézésünk rugalmas, a szállítás pedig gyors, pontos és megbízható: délelőtt 11
óráig leadott megrendeléseiket már másnap kiszállítjuk országszerte.

Az integrált üzleti modellnek köszönhetően
ügyfeleink mindazon tudás, tapasztalat és előny
összeségét élvezhetik, amelyet a két cég közösen
képvisel az olajiparban és a mezőgazdaságban.
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rWa – az ÖN megBÍzhaTó SzakmaI
ParTNere
Inputanyag forgalmazás
Partnereink a gazdálkodásukhoz szükséges valamennyi input anyagot – vetőmagot, növényvédőszert,
műtrágyát és gázolajat – beszerezhetik nálunk területi képviselőinken keresztül, illetve saját telephelyeinken.

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

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.

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.

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.
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.

Gyümölcsösök
Kertészeti kultúrák
Szőlészet

A Biohelp International cég a közép kelet
európai régióban működő bio gazdálkodók
input termékekkel és szakmai tudással történő
támogatását tűzte ki a zászlajára.
A támogatás hátterét a biohelp Austria több
mint három évtizedes osztrák szakmai tapasztalata, szaktanácsadói és kiváló termékei
biztosítják.
A bio termelők mellett az európai szerkivonások és a rezisztencia miatt egyre szélesebb
körben használják termékeinket a konvencionális partnereink is!

Üzletpolitika

• Széles körű saját Bio vetőmag portfólió
• Organikus tápanyag utánpótlási anyagok és
növénykondícionálók
• Bio növényvédőszerek:
– hasznos rovarok
– mikroorganizmusok
– feromonok
– biostimulátorok
• Rendszeres szántóföldi szemlék közösen a
partnerekkel
• Szakmai tréningek
• Direkt termék támogatás
• Szoros együttműködés az RWA Magyarország Kft. szakembereivel, logisztikájával
• A biohelp Austria termékportfóliójának az
elérhetősége

Szakértelem

• 33 év szakmai tapasztalata
• Ausztria piacvezetője a bio input anyagok
területén
• biológiai hatóanyagok és hasznos rovarok regisztrációja
• termelői szaktanácsadás
• széleskörű tapasztalatok a mikroorganizmusok
területén
• tápanyag utánpótlás terén szerzett széleskörű
ismeretek
• feromonok
• termékek gyártása,teljeskörű logisztikai támogatással
• saját logisztikai hálózat

ŐSZI BÚZA BIO FAJTA AJÁNLATUNK

CAPO

– Szálkás, közép-késői érésű őszi búza
– Jó állóképesség, kiváló télállóság
– Nagy növénymagasság jellemzi

– Javító minőségű, kimagasló HL súlyú fajta

– Levél- és szárrozsda ellenálló, lisztharmatra kevésbé fogékony
– Extenzív területekre is ajánlott

– EU-szerte közkedvelt, minőségi búzafajta

JÖVŐ ÉVTŐL ELÉRHETŐ ÚJ FAJTÁINK:
– szálkás búzafajta
– közép-korai érés
– kimagasló gyomelnyomó
képesség
– nagyon jó betegség ellenállóság
– kimagasló minőségre képes
fajta
– fuzárium ellenállósága
nagyon jó
– kiváló termőhelyi adaptáció

TILLIKO

– tar búzafajta
– közép kései érés
– magas termőképesség
– alacsony magasság
– intenzív területekre ajánlva
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– szálkás búzafajta
– közép-korai érés
– kimagasló minőség
– kifejezetten a bio igényekre
nemesítve
– jó gyomelnyomó képesség
– kimagasló fuzárium és sárga
rozsda ellenálló képesség
– extenzív területeken is eredményesen termelhető
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Providing high quality seeds
and sustainable farming
solutions since 1949
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18 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

19 SZABOLCS-SZATMÁRBEREG

12 NÓGRÁD

IkréNy
01 GYŐR-MOSONSOPRON

13 HEVES

kerekharaSzT

04 KOMÁROMESZTERGOM

17 HAJDÚ-BIHAR
11 PEST
02 VAS
03 VESZPRÉM

14 JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK

05 FEJÉR

06 ZALAEGERSZEG

16 BÉKÉS

CSoNgrÁD

10 BÁCS-KISKUN
08 TOLNA

15 CSONGRÁDCSANÁD-

07 SOMOGY

Baja
09 BARANYA

központ:
RWA Magyarország Kft.
H-9141 Ikrény, Lesvár major | t 06 21 211-0400 | info@rwa.hu
Ikrény
9141 Ikrény,
Lesvár major
t 06 21 211 0400

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

Területi képviselőink elérhetőségét a www.rwa.hu oldalon, a kapcsolatok fül alatt találják.
/RWA Magyarország Kft
@RWA2016

RWA Magyarország Kft.
www.rwa.hu

