
16  / 25. 9. 2019 Roľnícke noviny
www.rno.skRastlinná výroba

Predstavili osvedčené a nové odrody sóje
„Obmedzený sortiment 
herbicídov stále tlačí 
na používanie širších 
medziriadkov s možnos-
ťou plečkovania a teda 
mechanického odburiňo-
vania. Pestovatelia by sa 
mali sústrediť nielen na 
vlahu, výber parciel, ale 
poznať aj špecifiká danej 
odrody.“

Povedal v úvode prehliad-
ky pokusu s  odrodami sóje 
Ing. Miloš Lesay, produk-
tový manažér spoločnosti 
SAATBAU Slovensko počas 
Celoslovenského dňa poľa 
sóje, ktorý sa konal začiat-
kom septembra v  Sečov-
ciach.

V  pokuse bolo celkovo 
vysiatych 13 odrôd sóje na 
medziriadkovú vzdialenosť 
45 centimetrov, resp. 25 
centimetrov.

Odrody sóje v pokuse

Zo šľachtenia spoločnosti 
SAATBAU zaujala novinka 
Altona (00-), podľa zástup-
cu spoločnosti najvyššia od-
roda v  ponuke spoločnosti. 
Vzhľadom na prispôsobivosť 
k  podmienkam prostredia 

a  dosahovaniu veľmi vyrov-
naných úrod čo do výšky aj 
kvality, má všetky predpo-
klady presadiť sa na trhu. 
M. Lesay upozornil, že nové 
odrody v  ponuke sú tzv. in-
determinantné typy, t. j. ne-
ustále vetviace vďaka čomu 
nasadzujú väčšie množstvo 
strukov. Navyše pomerne 
rýchlo prekrývajú pôdu, 
v prípade eliminovania burín 
pri pestovaní sóje v širokých 
riadkoch je možné využiť 
mechanické spôsoby ošetre-
nia medziradia. „Uvedomiť 
si treba aj to, že hrčkotvor-
né baktérie lepšie fungujú 
v pôde, ktorá je prevzdušne-
ná s čím úzko súvisí pútanie 
dusíka z pôdneho vzduchu,“ 
dodal k  špecifikám pestova-
nia.

Amandine (000) je skorá 
odroda sóje s  veľmi dobrou 
konkurencieschopnosťou 
v  prípade silnejšieho zabu-
rinenia. Zástupca spoloč-
nosti upozornil na vyššie 
riziko otvárania strukov pri 
náhlych zmenách počasia, 
hlavne v  nížinách, kde od-
porúča skorší zber pri vyš-
šej vlhkosti semena s  čím 
následne súvisí dosušenie 
produkcie.

Úroda s podporou výživy

Naďalej ťažiskovou od-
rodou v  ponuke je ES Men-
tor (00-). Podľa  M. Lesaya 
v  priemere vždy dosahuje 
stabilné úrody a poskytuje aj 
najviac bielkovín z  hektára. 
Benefitom je rovnomerné 
dozrievanie a  zber s  nízky-
mi stratami. Ďalšia novinka 
Aurelina (000) je z  pohľadu 
skorosti podobná odrode 
Amandine, avšak v  porov-
naní s ňou lepšie vetví. Dis-
ponuje vysokým úrodovým 
potenciálom a  nadpriemer-
ným obsahom bielkovín. 
Podľa M. Lesaya v pokusoch 
pri vizuálnom hodnotení 
porastu, najmä nasadenia 
strukov, vyzerá veľmi dobre 
a má tak predpoklady presa-
diť sa v praxi. Albenga (00-) 
je v  rámci svojej skorostnej 
skupiny najneskorší mate-
riál. Dosahuje veľmi dobré 
úrody, porovnateľné s  ne-
skoršími odrodami. Pred-
nosťou je dobrý zdravotný 
stav a  odolnosť proti polie-
haniu. Výšku úrodu (nielen 
pri tejto odrode) podporí 
cielene nastavená výživa 
mikroelementmi počas ve-
getácie.

Prednosťou odrody Betti-
na (000-) z novšieho šľachte-
nia je rýchly počiatočný rast 
a  dosahovanie nadpriemer-
ných úrod. Úrodami pred-
stihuje ES Mentor, avšak 
potrebuje dobré nastavenie 
technológie, najmä vo výžive 
v  kontexte s  pestovateľský-
mi podmienkami. SY Livius 
(000-) sa vyznačuje stredne 
skorým počiatočným vývi-
nom, dobre rozvetvuje, je 
nepoliehavý. Podľa zástupcu 
spoločnosti ide o zdravú od-
rodu, vhodnú pre pestovanie 
v širších riadkoch.

Prispôsobivosť a stabilita

Za spoločnosť AGRO-
TRADE GROUP Rožňava 
predstavila odrody sóje v po-
kuse Ing. Hedviga Miklo-
vičová, riaditeľka nákup-
no-odbytového združenia 
spoločnosti. Najviac Zau-
jala odroda Sigalia, ktorej 
prednosťou je veľmi dobrá 
prispôsobivosť k  rôznym 
klimatickým podmienkam. 
Vyznačuje sa rýchlym počia-
točným rastom a  výborným 
prekrytím pôdy, vďaka čomu 
potláča prirodzené zaburi-
nenie porastu. V  oblastiach 

intenzívneho pestovania 
sóje sa vyznačuje odolnos-
ťou voči peronospóre, bakté-
riám a virózam. Viola (000) 
je veľmi skorá odroda sóje, 
ktorá veľmi dobre vetví, po-
skytuje dobré úrody kvalit-
ného semena. Odporúča sa 
siať neskôr – v  druhej polo-
vici mája.

Prednosťou stredne sko-

rej odrody Korana (00) je 
rýchle dozrievanie a  rovno-
merné nasadzovanie stru-
kov. V porovnaní so Sigaliou 
skôr dozrieva. Navyše nemá 
ukončený rast a neustále na-
sadzuje kvety a struky o čom 
sa bolo možné presvedčiť 
priamo v pokuse.
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POZVÁNKA 
na verejné zbery 
KUKURICE 2019

PROGRAM
•  Prehliadka hybridov kukurice

•  Tipovacia súťaž

•  Zber a vyhodnotenie pokusov

•  Predvádzanie poľnohospodárskej 
techniky v praxi

•  Občerstvenie a tombola

TERMÍN MIESTO
3. 10. SOKOLCE
 (pri ceste č. 63 medzi Sokolcami a Veľkým Mederom)

4. 10. DOLNÉ DUBOVÉ
 (v areáli RDP Dolné Dubové)

10. 10.  LÚČ NA OSTROVE
 (Lúč na Ostrove)

15. 10. ORÁVKA
 (Orávka)

16. 10. ZEMPLÍN
 (pri ceste medzi obcami Zemplínska Široká a Iňačovce)

17. 10.  KOMOČA
 (pri ceste z Komoče na Nové Zámky)

TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIE!

inzercia

Dňa 3. septembra 2019 
bol v Sečovciach otvorený 
nový závod na spracovanie 
a výrobu osív sóje spoloč-
nosti SAATBAU Slovensko. 
Investícia presiahla dva 
milióny eur. Jeho otvore-
nie bolo súčasťou štvrtého 
ročníka Celoslovenského 
dňa poľa sóje.

Hostí podujatia pozdra-
vil Andryi Rekrut, riaditeľ 
spoločnosti SAATBAU pre 
centrálnu Európu: „Teší nás, 
že práve v  Košickom kraji 
v Sečovciach sme vybudova-
li nový závod na spracovanie 
a výrobu osiva sóje. Z hľadis-
ka logistiky sme tak najbliž-
šie k  pestovateľom – v  kraji 
a  regióne, kde sa nachádza 
podstatná časť pestovateľ-
ských plôch sóje Sloven-
ska.“ Zdôraznil, že techno-
lógia spracovania a  výroby 
osív sóje uplatnená v novom 
závode patrí k najmodernej-
ším vôbec. Ako ďalej uviedol, 
spoločnosť SAATBAU patrí 
v  osivárskej brandži medzi 
firmy, ktoré ponúkajú naj-
širšie portfólio osív všetkých 
druhov plodín. Vychádzajúc 
pritom z dlhoročného šľach-
tenia odrôd dnes patrí me-
dzi popredných šľachtiteľov 
a  medzi dominantné spo-
ločnosti aj v  produkcii osív 
sóje. Vyzdvihol ďalej, že Ra-
kúsko ako aj Slovensko pat-
ria osiatymi plochami medzi 
najväčších pestovateľov sóje 
v Európe. „Aj vďaka tomuto 
patrí naša spoločnosť medzi 
špičku v  šľachtení sóje bez 
geneticky modifikovaných 
organizmov,“ dodal počas 
otvorenia závodu A. Re-
krut. Ocenil spoluprácu so 
spoločnosťou GAMOTA JR 
– najväčšieho spracovateľa 

sóje na Slovensku, taktiež 
spoluprácu s  ďalšími part-
nermi na projekte „Slovak 
soya“, ktorý garantuje pes-
tovanie sóje bez GMO.

„Otvorenie osivárskeho 
závodu je posledným člán-
kom čistej línie výroby po-
travín bez GMO na Sloven-
sku. Na jej samom začiatku 
je práve osivo sóje bez ge-
neticky modifikovaných or-
ganizmov, nasleduje vlastné 
pestovanie, spracovanie na 
krmivá k čomu máme k dis-
pozícii najmodernejšie tech-
nológie, to celé v  kontexte 
s chovateľmi hospodárskych 
zvierat vo výžive ktorých sa 
používajú krmivá bez GMO. 
Výsledkom sú certifikované 
potraviny bez genetickej mo-
difikácie,“ povedal Ing. Ma-
rian Uhrík, predseda Zväzu 
výrobcov krmív, spracova-
teľov a  obchodných spoloč-
ností a  ďalej dodal: „Závod 
na spracovanie osív sóje je 
prvopočiatok celej línie vý-
roby potravín bez GMO.“

Ing. Viliam Kurinec, ge-

nerálny riaditeľ spoločnosti 
SAATBAU Slovensko ob-
jasnil okolnosti, ktoré viedli 
k vybudovaniu nového osivár-
skeho závodu na východe Slo-
venska: „Je to región, kde sa 
pestuje až 70 percent sóje na 
Slovensku. Vybrali sme si lo-
kalitu Sečovce aj kvôli tomu, 
že tu máme zázemie, partici-
pujeme na projekte „Sloven-
ská sója“, ktorý má budúc-
nosť a  postupne sa rozvíja. 
Som nesmierne hrdý na to, 
čo sme dokázali.“ Zdôraznil, 
že po spoločenských zmenách 
po roku 1990, takýto závod 
nebol na Slovensku vybudo-
vaný, vždy ostalo iba pri opra-
vách nanajvýš inováciách. 
„Osivársky závod pre spraco-
vanie sóje v Sečovciach je ab-
solútne nový, jeho srdcom je 
najmodernejšia technológia 
na spracovanie osív sóje. Osi-
várstvo je „sľachtičná“ v  poľ-
nohospodárstve, je o  niečom 
viac ako bežná výroba. Preto 
nás teší záujem pestovate-
ľov z  východného Slovenska 
spolupracovať na množení 

a  výrobe osív sóje. Len oboj-
stranne prospešná spoluprá-
ca rozhodne o  zvýšení tržieb 

pre pestovateľov a teda rozší-
rení našich spoločných podni-
kateľských možností,“ dodal 

počas slávnostného otvorenia 
Ing. V. Kurinec.

VIERA UVÍROVÁ

Otvorili nový osivársky závod s najmodernejšími technológiami

O slávnostné otvorenie nového osivárskeho závodu v Sečovciach 
sa prestrihnutím pásky postaral A. Rekrut, riaditeľ spoločnosti 
SAATBAU pre centrálnu Európu.

V pokuse bolo celkovo vysiatych 13 odrôd osvedčených ale aj 
nových odrôd sóje. 
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