Šľachtiteľ N°1
NON-GMO sóje v Európe!

EURALIS SEMENCES JE JEDNOU
Z NAJVÄČŠÍCH EURÓPSKYCH
OSIVÁRSKYCH SPOLOČNOSTÍ,
KTORÁ ŠĽACHTÍ A PRODUKUJE
OSIVÁ KUKURICE, SLNEČNICE,
SÓJE, CIROKU A REPKY OLEJNEJ

Spoločnosť EURALIS Semences vznikla v 50.-tych
rokoch minulého storočia a je osivárskou divíziou francúzskej poľnohospodárskej družstevnej spoločnosti
EURALIS. Každý rok naša spoločnosť investuje 13 %
svojho obratu do výskumu a vývoja nových produktov.
Množiteľské porasty sú každým rokom zasiate na viac
ako 21.000 ha. Euralis Semences využíva najnovšie
technologické postupy a čerpá z viac ako dvadsaťročných skúseností v oblasti molekulárneho markérovania
a biotechnológií, s cieľom urýchliť genetický pokrok.
Tieto technológie sú podporované pokusmi na viac ako
500.000 parcelách v celej Európe v rôznych podmienkach. Spolupráca s partnermi v oblasti ochrany rastlín
pomáha pri šľachtení hybridov a odrôd, ktoré sú vhodné
na uplatňovanie najnovších metód pestovania a poskytujú výkon a profit pre poľnohospodárov v rôznych
krajinách.

NAŠA AMBÍCIA:
pozorným a vnímavým
• byť
partnerom distribútorov
a poľnohospodárov
v udržateľnom
• pokračovať
medzinárodnom raste
našu pozíciu medzi
• posilniť
lídrami v kukurici a olejninách

N°1 VO VÝSKUME SÓJE V EURÓPE

„

SÓJA

Od roku 1975 sa spoločnosť
Euralis Semences venuje výskumu
a šľachteniu sóje, aby bola schopná
poskytnúť celú škálu odrôd.

“

Euralis Semences využíva najnovšie
laboratórne technológie na urýchlenie genetického pokroku. Tieto
technológie sú podporované širokou sieťou
testovacích staníc
po celej Európe.
Približne 40 rokov
naši šľachtitelia
pracujú na odrodách, ktoré zodp o v e d a j ú
všetkým potrebám pestovateľov:
adaptabilita voči
pôdno-klimatickým
podmienkam, odolnosť
voči škodcom, tolerancia
k chorobám, odolnosť voči
poliehaniu a otváraniu strukov.

Francois PAYBOU
Technický
a obchodný
manažér pre sóju,
Euralis Semences

SKORÉ PORTFÓLIO SÓJE
SÓJA

Francis ALRIC
Šľachtiteľ sóje,
Euralis Semences
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Charakteristika

ES COMANDOR

najskoršia odroda! excelentná úroda, vysoký obsah proteínov
a veľmi veľké semená (vhodné pre potravinárstvo)

ALIGATOR

skorosť a úrodnosť

ESG 152

veľmi skorá odroda odporúčaná pre úrodnosť, obsah proteínov
a stabilitu (nižší vzrast, odolnosť voči poliehaniu)

ES NAVIGATOR

skorosť, úrodnosť a obsah proteínov

ES SENATOR

najlepší kompromis medzi úrodnosťou,
obsahom proteínov a odolnosťou voči poliehaniu

ES TENOR

skorosť, nízke rastliny (odolnosť voči poliehaniu)

AMPHOR

stabilita, skorosť, odolnosť voči poliehaniu

ES DOMINATOR

stabilita, vhodná aj do horších pôdnych podmienok

ES MENTOR

N°1 v Európe! excelentná úrodnosť,
excelentný obsah proteínov a odolnosť voči poliehaniu

ES ADVISOR

nová hviezda pre potravinárstvo a krmovinárstvo, excelentné
úrody, vysoký obsah proteínov, veľmi veľké semená

ES GLADIATOR

excelentný obsah proteínov, veľmi dobrá úrodnosť
a odolnosť voči poliehaniu. N°1 v Tofu index!

NESKORÉ PORTFÓLIO SÓJE
SÓJA
skupina

∑ T°C

3800
3400

Patrice JEANSON

55
3000

Manager
pre výskum sóje,
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„Vyberáme odrody pre rôzne
pôdno-klimatické podmienky
v Európe od skupiny 000-veľmi skoré
po skupinu II-neskoré“.
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Charakteristika

SPONSOR

skorosť, veľmi dobrá úrodnosť a odolnosť voči poliehaniu

ES PALLADOR

excelentná úrodnosť a obsah proteínov,
rozvetvené kopiovité listy. N°1 v úrodnosti v Európe!

ES INDICATOR

stabilita úrod tvorená skorosťou
a odolnosťou voči poliehaniu (nižšie rastliny)

ISIDOR

excelentné proteíny, úrodnosť, odolnosť Sclerotinia a poliehaniu,
jedna z najpredávanejších na potravinárske účely!

ES MEDIATOR

excelentný obsah proteínov a úrodnosť, veľmi dobrá odolnosť
voči poliehaniu, vylepšená verzia odrody ISIDOR!

ES GABOR

excelentný obsah proteínov a úrodnosť

ES INVENTOR

odroda s najvyšším obsahom proteínov!

ECUDOR

jedna z najpredávanejších odrôd vo Francúzsku
v skupine II - neskorých odrôd

CERTIFIKOVANÉ OSIVO SÓJE
SÓJA
Rastúca potreba proteínov vo svete vytvára veľký nárast plôch sóje v Európe.
Európski spotrebitelia chcú konzumovať viac rastlinných bielkovín a požadujú,
aby boli zvieratá kŕmené sójovými kŕmnymi zmesami bez GMO a non-glyphosát
odrodami.
Odpoveďou na túto výzvu je používanie certiﬁkovaných osív sóje, ktoré prinášajú
viacero výhod:
- garantovaná klíčivosť a vzchádzavosť
- garantovaná čistota
- prísna kontrola burín, chorôb a škodcov
- dosledovateľnosť pre spotrebiteľov a spracovateľov
- genetický pokrok a inovácie v oblasti šľachtenia sóje
Nákupom vysoko kvalitných certiﬁkovaných sójových osív poľnohospodári
urýchľujú virtuálny cyklus sóje:

výhody
šľachtiteľského
progresu
& inovácie

Kvalitatívne kritériá

Úroveň

Klíčivosť

min. 80 %

Vlhkosť

max. 15 %

Genetická čistota osiva

min. 99 %

Špeciﬁcká čistota osiva

min. 99 %

Počet semien iných ako sójových

max. 5 ks/kg

Počet slnečnicových semien

max. 2 ks/kg

Počet semien invazívnych burín
(Kukučina, Ovos hluchý, ...)
osivá
vysokej
kvality

kvalita
prispôsobená
požiadavkám
spotrebiteľa

úplná
dosledovateľnosť
požadovaná
spracovateľom

Kvalitatívne parametre certifikovaného osiva sóje

maximálna
úroda

0

Obsah rastlinných zvyškov
(časti listov, stoniek) s cieľom zabrániť
šíreniu plesní (Phialophora gregata
a Phytophtora megasperma f.sp.glycinea)

max. 0,3 %

Kontaminované Diaporthe phaseolorum

max. 15 %

SCAN
You
Tube

„Viac
o certiﬁkovaných
osivách“ na
YouTube

ZDRUŽENIE DONAU SOJA
SÓJA
Európska odpoveď na trvalo udržateľný rozvoj NON-GMO sóje
DONAU SOJA je medzinárodné neziskové združenie založené v roku 2012
vo Viedni v Rakúsku s cieľom rozvíjať pestovanie sójových bôbov bez GMO
v Európe.
DONAU SOJA je profesionálna a nezávislá organizácia s viac ako 240
členmi, (pôsobiaci v potravinovom a krmovinárskom reťazci, vrátane
inšpekčných agentúr) dokáže plne dosledovať sóju od pestovateľa až do
maloobchodu v krajinách pri rieke Dunaj a vo všetkých ostatných európskych krajinách.
Základné princípy spoločnosti DONAU SOJA a EUROPE SOYA sú:
- bez GMO, bez glyfosátu, bez odlesňovania
- regionalizmus
- pridaná hodnota pre európske poľnohospodárstvo
- zelené výhody pre spotrebiteľov a ich právo na výber

DONAU SOJA a EUROPE SOYA pomáhajú Európe získať sebestačnosť
s trvalou regionálnou výrobou sóje bez GMO.
Od roku 2013 sa plochy v Európe, v Dunajskom regióne zvýšili o 65 % kvôli
dopytu po sóji bez GMO. Použitie vysoko kvalitných certiﬁkovaných semien
umožňuje lepšiu vysledovateľnosť, kvalitu a genetický pokrok pri riešení
tohto rastúceho dopytu.

Plochy sóje v Európe (zdroj: www.donausoja.org)
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región bez DONAU SOJA (Ruská federácia,
Ukraina - mimo Donau Sója, Francúzsko)

kontakt na DONAU SOJA
www.donausoja.org
oﬃce@donausoja.org
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