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KEDVES PARTNERÜNK!

Számunkra a 2018-as év, az RWA csoport saját 
vetőmag márkájának elindulásáról szólt, mely a 
G-SEED nevet viseli. Ez a név egyet jelent a ki-
váló minőségű, kiemelkedő terméspotenciállal 
és stabil terméssel rendelkező vetőmagokkal, 
melyet az RWA nemzetközi szakember gárdája 
többéves munkájának eredményeképpen kínál 
termelő partnereink részére.

A 2019-es év szintén az innováció jegyében telik. 
Saját vetőmagjainkon kívűl elindítottuk a Farmpin 
névre hallgató, műholdas megfigyeléseken ala-
puló döntéstámogatási rendszerünket, valamint 
elindítjuk a Farmhedge online kereskedési rend-
szert.

2019-re megújult a repce portfóliónk, kiemelt 
hibridjeink a KWARK és ANNISTON, melyek 
szélsőséges időjárási viszonyok között is hozzák 
a kiváló terméseredményeket, nagyfokú stressz-
tűrő-képességüknek köszönhetően.
Szintén elérhetőek a jól bevált NAIAD, KINETIC 
és INSPIRATION hibridek.

Saját kalászos vetőmagjaink szintén figyelemre 
méltóak a vetőmagszortimentünkben, akár búza 
(malmi, takarmány és durum), akár árpa (sör és 
takarmány árpa), zab vagy tritikálé vetőmag-
ra van szüksége, az RWA Magyarország Kft-nél 
megtalálja a legmagasabb termés potenciállal 
rendelkező fajtákat, melyek előállítása és feldol-
gozása zárt szaporítási rendszerben, általunk 
kontrollálva, Magyarországon történik.

Továbbiakban keresse országos lefedettségű ér-
tékesítési hálózatunkból az Ön régiójában lévő 
szaktanácsadó kollégánkat vetőmag, növényvé-
dőszer, műtrágya, gázolaj és terményfelvásárlás-
sal kapcsolatban.

Bízunk benne, hogy felkeltjük figyelmét vető-
magjainkra és a döntések időszakában lesz olyan 
növénykultúra, melyben minket választ a hozzá 
szükséges input anyagokkal együtt.

És ne felejtse: „G-SEED, ahol a vetőmag kezdődik” 

SZIJÁRTÓ BÁLINT
Vetőmag üzletág vezető

ŐSZI
VETŐMAG KÍNÁLATUNK

Szemezgessen a kiváló minőségű

kalászos fajtáink között.

Kiemelten ajánljuk

KWARK és ANNISTON káposztarepce

hibridjeinket.
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Őszi kalászos

Őszi káposztarepce

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 szemben nagyon      
jó ellenállóságot mutat
▪  Elsősorban az intenzív repcetechnológia mellé ajánlott
▪  Olajtartalma 44-45%

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 %

HIBRID

HIBRID HIBRID
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE
KINETIC

▪  Korai érésű hibridrepce
▪  Nagyon korai virágzású
▪  Jó kezdeti fejlődési erély
▪  Jól hasznosítja a téli csapadékot
▪  A késői vetést jól tolerálja
▪  Extenzívebb körülmények közé is ajánlott
▪  Kimagasló termőképesség
▪  Középmagas, sűrűn elágazó generatív hibrid
▪  Alacsony erukasav- és glükozinoláttartalom
▪  Jó télállóság
▪  Betegségekkel szemben ellenálló

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE
INSPIRATION

▪  Rendkívül nagy teljesítményű középérésű hibrid
▪  Nagyszámú elágazás, bőséges becőállomány
▪  Középmagas, sűrűn elágazó generatív hibrid
▪  Mélyre hatoló, intenzív gyökérképzés
▪  Alacsony erukasav- és glükozinolát tartalom
▪   Jó alkalmazkodóképesség a különböző termőhelyi 

viszonyokhoz
▪  Jó télállóság
▪   Betegségekkel szemben ellenálló

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE
NAIAD

▪  Korai érésű és virágzású repcehibrid
▪  Gyors kezdeti fejlődésű, közepes magasságú növény
▪   Kiváló betegség-ellenálló képesség (sclerotinia-val 

szemben)
▪  Kiváló szárazságtűrő képesség
▪  Olajtartalom: 44,4 %
▪  Vetésnorma: 50 szem/m2

▪  Jó kompenzálóképesség
▪  Magas terméspotenciál
▪   Eltérő termőhelyi adottságok mellett is biztonsággal 

termeszthető

HIBRID

HIBRID HIBRID

2013. EU

2011. EU 2011. EU

eRWA BÓR
A készítmény az RWA Magyarország Kft. saját terméke, mely a bórt korszerű, etanolamin formában tartalmazza 
(150 g/liter). Ez a formuláció növeli a bór oldhatóságát, s ezáltal biztosítja a növény számára annak legjobb elér-
hetőségét, illetve a korszerű formuláció a fitotoxicitási kockázatot más bór formákhoz képest a legalacsonyabb 
szintre csökkenti. Prémium minőségét az adja hogy, formulázott levéltrágyaként nem csak magát a tápelemet, 
hanem hatékonyságjavító adalékanyagokat, adjuvánsokat is tartalmaz. A nedvesítő szer és a tapadásfokozó 
mellett megtalálható benne még visszanedvesedést fokozó- és párolgáscsökkentő segédanyag is. A termék jól 
keverhető más növényvédő szerekkel, kijuttatható azokkal tankkeverékben, ez gazdaságossági szempontból 
sem elhanyagolható. Biztosítja a magas bórigényű növénykultúrák számára a látható és rejtett hiány hatékony 
kezelését.

eRWA KÉN
Kiemelkedően magas Kén tartalma mellett (695 g/l), 196 g/l N-t és számos mikroelemet tartalmaz. Szintén meg-
találhatók benne az eRWAbór-ban már megismert hatékonyságnövelő adalékanyagok, azaz nedvesítő szert, 
tapadásfokozót, visszanedvesedést fokozó- és párolgáscsökkentő segédanyagot tartalmaz. A termék szintén jól 
keverhető. Növeli a növények károsítókkal és kórokozókkal szembeni ellenállását, azok biotikus és abiotikus 
stressz-ellenállóképességét, jelentősen befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét.

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. 

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. 

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. 

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.

eRWA család

54
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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 nyersfehérje-
  tartalom)
▪   Vetési idő: október eleje-november vége, a késői vetést 

jól tűri
▪   Vetési sűrűség (átlagos körülmények között) 400-450 

mag/m2

▪   Jó ellenállóképesség barnarozsdával és sárgarozsdával 
szemben

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 a száraz évjára-

tokban és termőhelyeken is
▪   Magas esésszám és kiváló beltartalmi tulajdonságok 

(pl. sárgapigment tartalom)
▪   Kiemelkedő betegség-ellenállóság – különös tekintettel 

fuzárium és rozsdabetegségekkel szemben 
▪   Közepes magasságú, jó állóképességű fajta
▪   Javasolt vetésidő: október közepe-vége
▪   Javasolt vetési norma: 350-400 csíra/m2

TRITIKÁLÉ
COSINUS 

▪  Közép-korai érésű, száraz területekre ideális fajta
▪   Hosszú szárú, jó bokrosodó képességgel rendelkező, 

mind amellett 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 
▪  Termésátlag: 2015-ben 8,10 t/ha (Sopronhorpács)

TRITIKÁLÉ
RIPARO

▪  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

HIBRID
2013. EU

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

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 védett-
séggel van ellátva
▪  Vetésidő szeptember végétől- október elejéig
▪  Vetésnorma 4-4,5 millió csíra/ha

HIBRID

HIBRID

2016. EU

2012. EU

HIBRID

TAKARMÁNYÁRPA
AZRAH

▪  Korai érésű takarmányárpa
▪  Kimagasló szemtermés és minőségbéli értékek
▪  Nagyon jó állóképesség
▪  Közepes növénymagasság
▪  Kimagasló betegségrezisztencia
▪   Nagyon jó a levélbetegségekkel szembeni ellenállóké-

pessége (különösen ellenálló lisztharmat, törperozsda 
és rinhospóriumos levélfoltosságal szemben)

▪  Kiválóan alkalmas száraz területekre
▪  Vetés: 180-200 kg/ha

HIBRID

HIBRID

HIBRID

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
▪  Termésátlag: 2017-ben 8,60 t/ha (Kartal) 

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

ŐSZI BÚZA
ENERGO

▪   Korai érésű, szálkás, minőségi búzafajta kiemelkedő 
terméshozammal – különösen intenzív termesztésben

▪   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)

ŐSZI BÚZA
KLÍMA

▪  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 kapasz-
kodó 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 körülmé-
nyekhez is nagyon jól alkalmazkodik, így a gyengébb bú-
zatermő területekre is bátran ajánlott
▪  Fuzáriummal, vörösrozsdával szemben nem érzékeny
▪  Az eredményes termelés alapfeltétele a sűrű növényál-
lomány biztosításában rejlik
▪  Ezermagtömege általában magas
▪  Vetésidőre egyáltalán nem érzékeny
   (szeptember vége- november vége) 
▪  Vetésnormája 180-200 kg/ha

HIBRID

HIBRID

HIBRID

HIBRID

2013. EU

2009. EU

2015. 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
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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

ŐSZI BÚZA
ASTARDO

▪  Szálkás kalászú, középérésű búzafajta
▪   Kimagasló lisztharmat és sárgarozsda ellenálló 

képesség
▪  Rendkívüli sütőipari tulajdonságok
▪  Ausztria közkedvelt búza fajtája
▪  Kiváló télállóság
▪  Jó állóképesség
▪  Kimagasló fehérjetartalom 

ŐSZI BÚZA
AKTEUR

▪   Csúcsteljesítményű, tar kalászú fajta rendkívüli mag-
hozammal és kalászonkénti magszámmal 

▪  Késői érésű fajta
▪   Kiváló malomipari tulajdonságok, megbízható sikér-

tartalom
▪   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

SYSTIVA® -  LOMBVÉDELEM CSÁVÁZÁSSAL
Kalászos gabonáinkat számos levélbetegség támadja meg kora tavasszal vagy kedvező időjárás esetén akár már ősz-
szel is. Őszi búzában elsősorban a lisztharmat, szeptória, sárga rozsda, árpában a hálózatos levélfoltosság, liszthar-
mat, 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 fel-
vitt 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 ma-
ximális 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.

HIBRID HIBRID

HIBRID

2006. EU 2004. EU

2014. EU

HIBRID

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 házak-
nak, valamint az alaposan kiválasztott, licencszel rendelkező laboroknak köszönhető. A G-SEED vetőmagokat a kö-
zép-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 befekte-
tések biztosítják az új vetőmagok előállítását a modern mezőgazdaság számára, így optimalizálva a gazdák lehető-
ségeit 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 Szlové-
niában.

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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Vetőmagüzem

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. E kórokozók ellen hagyományos 
állománypermetezéssel szoktunk védekezni, ami általában már a tünetek megjelenésekor 
(eradikatív módon) történik meg. A kora tavaszi időszakban rengeteg a teendő a szántóföldeken, 
a szeles, csapadékos tavaszi időjárás pedig sok esetben hátráltatja a munkák időbeni 
elvégzését.

Ezeknek a problémáknak a megoldására nyújt segítséget a Systiva® csávázószer, ami egy 
vetőmagra felvitt lombvédelmi kezelés. E 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. Így a 
gombák elleni védelem hatékonyabb, mert a korai lombbetegségek támadásakor a Systiva® már 
a növényben van, és belülről preventíven védi a növényt. 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.
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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 18 éve rendelkezik jövedéki nagykereske-
delmi engedéllyel, mely lehetővé teszi, hogy partnere-
inknek a termeléshez szükséges gázolajat is tudjuk 
biztosítani. A gázolajat az OMV–től vásároljuk, a szállítást 
az OMV szállítmányozói végzik.

▪   Kenőanyag üzletág:

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 tapasz-
talattal rendelkezik a kenőanyagok területén.
A GENOL kenőanyagok kifejezetten a mai igényeknek 
megfelelően  kifejlesztett termékek.

MOTOROLAJOK
A motorolajnak meg kell felelnie a gépgyártói előírá-
soknak. 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 teljesít-
mény 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.

RWA - AZ ÖN MEGBÍZHATÓ SZAKMAI PARTNERE

Inputanyag forgalmazás
Partnereink a gazdálkodásukhoz szükséges 
valamennyi input anyagot – vetőmagot, nö-
vényvédőszert, műtrágyát és gázolajat – be-
szerezhetik nálunk területi képviselőinken 
keresztül, illetve saját telephelyeinken.
 
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 fel-
ül egyéb költséget NEM számítunk fel.

Terményfelvásárlás
A RWA cégcsoport közel 30 millió tonnás 
termény forgalmával teljes körű szolgálta-
tást nyújt, az input értékesítésétől a ter-
mény felvásárlásáig. Az olajos magvak és 
gabonafélék teljes vertikumával kereske-
dünk és elköteleztük magunkat a Duna-szó-
ja program mellett. Területi képviselőinken 
keresztül naponta elérhetőek a terményára-
ink. 

Tárolás / tároltatás
Cégünk Kerekharaszton és Ikrényben 
rendelkezik telephelyekkel, ahol több mint 
40.000 tonna terményt tudunk egyidejűleg 
tárolni. Ezenkívül az ország egyéb területein 
bértárolókban, vagy a termelő saját telep-
helyén is tárolunk terményt, tárolási díj 
megfizetése mellett.

Gázolaj forgalmazás
Az üzemeltetéshez szükséges gázolaj ná-
lunk kifogástalan minőségben, professzio-
nális kiszolgálással, kedvező fizetési felté-
telekkel érhető el. Gondoljon ránk, mielőtt 
döntene a beszerzéséről, kérjen ajánlatot!

Szaktanácsadás
Cégünk az ország egészét átfogó, folyama-
tosan bővülő területi képviselői hálózattal 
rendelkezik.
Szakmailag magasan képzett és tapasz-
talt kollégák segítenek igényektől függően 
az Önöknek leginkább megfelelő fajták, 
hibridek kiválasztásában, a növényvédelmi 
és tápanyag-utánpótlási technológiák össze-
állításában.
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RWA Magyarország Kft.
Az RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft vállalatcsoport tagja

Hungary, 9141 Ikrény, Lesvár major
t 06 21 211-0400 | www.rwa.hu
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RWA Magyarország 

SZELEPCSÉNYI GÁBOR | vetőmag termeltetési vezető | m 06 30 640-4147

Értékesítési hálózatunk:

Központ:
RWA Magyarország Kft.

H-9141 Ikrény, Lesvár major
t 06 21 211-0400 | info@rwa.hu

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

Ikrény
9141 Ikrény,
Lesvár major
t 06 21 211-0450

Csajág
8163 Csajág,
Szövetkezeti major
t 06 30 204-8237

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

Telephelyeink:

01  Babos Péter 06 30 491-7312
01  Bíró Martin 06 70 620-8880
02 Varga Viktor 06 30 201-8034
03|06 Orbán Gábor 06 30 332-8808
04  Hutvágner István 06 30 459-6653
05  Horváth Zoltán 06 30 610-9541
05  Gráner Zsolt 06 30 635-3643
07 Krizsány Erika  06 30 902-1572
08 Iker Valentin  06 30 492-5733
09 Berta Dávid  06 30 329-7056
10 Mácsai Róbert  06 30 375-4770
10 Szabó Richárd  06 30 902-1574
11 Szabó Tímea 06 30 491-7304
12|13|14 Lévai Tamás  06 30 289-4298
14|15|16 Verók Bernadett 06 70 607-0550
17|18|19  Szabó Zoltán 06 70 770-8022
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BAJA

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


