Najboljša
v vseh
pogojih!

Pšenica • Ječmen • Tritikala • Rž • Oves • Pira

www.agrosaat.si

OZIMNE PŠENICE 2018

TIP
KLASA

KAKOVOSTNA
SKUPINA

PEKOVSKA
KAKOVOST

ZRELOST

VIŠINA
RASTI

ODPORNOST
NA POLEGANJE

ODPORNOST
NA BOLEZNI

T ZRNA
VG

ČAS
SETVE

ŠTEVILO KALJIVIH KOLIČINA SEMENA
ZRN/M2
V KG/HA

Ozimne pšenice izboljševalke - najvišji kakovostni razred:
ENERGO

R

izboljševalka

7

zgodnja

++++

+++

++++

46–50

10. – 25. okt.

330–400

180–220

IZALCO

R

izboljševalka

7

zelo zgodnja

++

++++

++++

40–45

10. – 25. okt.

330–350

160–220

BERNSTEIN

G

izboljševalka

8

sr. pozna do pozna

++++

++++

+++

46–52

15. okt. – 15. nov.

350–380

180–220

LENNOX

G

izboljševalka

7

sr. zgodnja

+++

+++

+++

40–45

20. okt. – 15. nov.

350–400

180–220

Ozimne krušne pšenice - velik kakovostni pridelek:
SOFRU

R

krušna

4

zgodnja

++

++++

+++

45–50

10. – 20. okt.

350–400

180–220

ALIXAN

G

krušna

4

zgodnja

++

++++

+++

40–45

10. – 25. okt.

300–400

160–220

HYBELLO [H]

G

krušna

5

sr. zgodnja

+++

++

++++

42–45

1. – 31. okt.

150–200

4 pkg/ha (1 pkg = 500.000 zrn)

++++

++++

++++

42–45

15. okt. – 15. nov.

300–360

180–220

Ozimna krmna pšenica - za poljedelce in živinorejce:
SPONTAN

G

krmna

4

sr. pozna

Tip klasa: R = resnica, G = golica / Višina rasti: ++ = srednje nizka, ++++ = visoka / Pekovska kakovost: 1 = krmna pšenica, 8 = super izboljševalka

Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna / Podatki o AT in kalivosti semena so dostopni na naši spletni strani.

OZIMNA PREMIUM PŠENICA - RESNICA

OZIMNA KRUŠNA PŠENICA

SOFRU

ALIXAN

• Zgodnja, nezahtevna resnica,
srednje nizke rasti.
• Tip klasa – resnica, primerna
tudi tam, kjer divjad povzroča
škodo.
• Daje zelo dobre pridelke s
povprečno kakovostjo.
• Potencial pridelka XXL:
10 ton na ha.
• Za zagotovitev kakovostnih
parametrov zahteva nekoliko
višje odmerke dušika.

• Rekorden pridelek zrnja brez
konkurence ob intenzivni
tehnologiji.
• Potencial za zelo visoke
pridelke; na ravni krmnih
pšenic.
• V povprečju B-kakovost.
• Zgodnja sorta, primerna tudi za
sušnejša območja.
• Tip klasa - golica, z velikim
številom zrn v klasu.
• Nizka rastlina, zelo dobro
odporna na poleganje.

Zgodnja in rodna resnica

ENERGO

IZALCO

• Tip klasa resnica.
• Zelo podobna sorti renan, nekoliko višja slama.
• Zagotavlja visoko vsebnost beljakovin.
• Dobri in stabilni pridelki v vseh pridelovalnih
pogojih.
• Dobro tolerantna sorta na fuzarij.
• Srednje visoka do visoka sorta.
• Visoka stabilnost slame.

• Zelo zgodnja sorta z odličnimi pekovskimi
lastnostmi.
• Tip klasa resnica (primerna tudi za področja, kjer
povzroča škodo divjad).
• Zelo tolerantna na rumeno rjo, fuzarij klasa.
• Nizka stabilna rastlina.
• Priporočamo setev v optimalnem terminu, tudi
za lažja tla.

Poudarjena kakovost

Super kakovostna resnica

Večni rekorder

HYBELLO [H]

Kakovostna hibridna
pšenica

• Srednja zgodnost.
• Zelo prilagodljiva na slab
kolobar, rok setve ter
neugodne pogoje.
• Zelo dobra odpornost na
bolezni listov in klasa.
• Priporočamo uporabo
rastnega regulatorja.
• Tehnologija pridelave
hibridnih žit.

OZIMNA PREMIUM PŠENICA - GOLICA
OZIMNA KRMNA PŠENICA

Nov način
zmanjševanja škode
zaradi strun

LENNOX

BERNSTEIN

SPONTAN

• Presevna pšenica s časom setve od oktobra
do aprila.
• Premium kakovost z visoko vsebnostjo
beljakovin in visok FN.
• Zgodnja do srednje zgodnja zrelost.
• Srednje visoka slama in dobra odpornost
na poleganje.
• Tolerantna na bolezni, še posebno na rumeno rjo.
• Tip klasa – golica.

• Zelo velik pridelek z visoko vsebnostjo beljakovin.
• Golica z izredno dolgim klasom in odličnim
pridelkom.
• Pozna sorta, primerna za srednje težka do
težja tla.
• Visoka, vendar dobro stabilna rastlina, odporna
na poleganje.
• Dobro tolerantna sorta na rje in fuzarij, manj na
septorijo.
• Kompenzacijski tip, prenaša pozne setve v
november.

• Srednje pozna golica za srednje težka in težka tla
na živinorejskih kmetijah.
• Primerna tudi za poznejše setve.
• Srednje visoka slama, odlična tolerantnost
na bolezni.
• Veliko število zrn v klasu, zelo velik potencial za
pridelek zrnja.
• Zelo dobra odpornost na poleganje.
• Pričakovan velik pridelek zdrave slame in zrnja z
visoko vsebnostjo beljakovin.
• Prava izbira za pridelavo krme!

Presevna pšenica

Pridelek in kakovost, 2 v 1

Visoki pridelki in beljakovine

Z dodatnim tretiranjem
semena žit s sredstvom
“Signal 300 ES”, ki vsebuje insekticid cipermetrin
uničujemo strune v tleh.

OSTALA OZIMNA ŽITA 2018

TIP
KLASA

ZRELOST

VIŠINA
RASTI

ODPORNOST
NA POLEGANJE

ODPORNOST
NA BOLEZNI

T ZRNA
VG

ČAS
SETVE

ŠTEVILO KALJIVIH
ZRN/M2

KOLIČINA SEMENA
V KG/HA

Ozimni ječmen - velika krmna vrednost:
SANDRA

D

zgodnja

+++

+++

++++

50–52

25. sep. – 10. okt.

320–380

170–210

AZRAH

V

sr. zgodnja

++++

+++

++++

45–50

25. sep. – 10. okt.

320–350

160–200

HEDY [H]

V

sr. zgodnja

++++

++

++++

45–50

25. sep. – 10. okt.

170–210

2,5-3,5 pkg/ha (1 pkg = 700.000 zrn)

Ozimna tritikala - kakovostna krma in obilo slame:
RIPARO

zgodnja

+++

++++

++++

42–46

25. sep. – 10. okt.

320–350

150–200

COSINUS

sr. zgodnja

++++

+++

++++

42–46

25. sep. – 10. okt.

320–380

150–200

ELEGO

zgodnja

++++

+++

++++

42

25. sep. – 10. okt.

300–360

140–180

BINNTTO [H]

sr. pozna

+++

++++

++++

32–40

25. sep. – 10. okt.

220–250

2,5-3 pkg/ha (1 pkg = 850.000 zrn)

zgodnja

++++

++

++++

srednja

25. sep. – 10. okt.

280–350

100–150

zgodnja

++++

+++

++++

visoka

1. okt. – 15. nov.

-

200–220

Ozimna rž - pridelek in kakovost za mline:

Ozimni oves - za krmo konj in telet:
WILAND
Ozimna pira - na novo odkrito staro žito:
OSTRO
Tip klasa: D = dvoredni, V = večredni / Višina rasti: ++ = srednje nizka, ++++ = visoka

Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna / Podatki o AT in kalivosti semena so dostopni na naši spletni strani.

OZIMNI JEČMEN

SANDRA

Brez prave konkurence

• Najbolj popularna sorta dvorednega ječmena v Sloveniji.
• Odlični pridelki zrnja, zrnje
izredno debelo.
• Velika krmna vrednost.
• Zgodnja sorta z dobro stabilno
slamo.
• Tolerantna sorta na virus
rumene pritlikavosti ječmena.
• Vodilna sorta dvorednega
ječmena v Evropi.

OZIMNA RŽ

AZRAH

HEDY [H]

• Sorta, ki nadomešča sorto
Merle.
• Srednje zgodnja sorta z
debelim zrnjem.
• Visoka, zdrava in stabilna
slama.
• Boljša odpornost na bolezni
od ostalih sort.
• Primerna sorta za intenzivno
pridelavo.
• Zelo veliki pridelki zrnja in
slame.

• Večredni hibridni ječmen z
debelim zrnjem.
• Odlična toleranca na stres,
sušo in slabša tla.
• Srednja zrelost, nizka setvena
norma, ne prenaša setve po
10. oktobru!
• Drugi odmerek dušika spomladi
naj bo večji kot prvi, v začetku
kolenčenja (EC 31-32).
• Priporočamo uporabo rastnega
regulatorja!

Še bolj odporen in
roden večredec

Stabilen in odporen
na sušo

ELEGO

BINNTTO [H]

• Sorta z lepim debelim zrnom.
• Srednje rana zrelost.
• Nekoliko stabilnejše padno število, kot pri
ostalih sortah.
• Dobro tolerantna na bolezni.
• Po zgodnosti in višini podobna sorti conduct.

• Intenzivni hibrid za rekordne pridelke.
• Tvori več peloda, kar omogoča zaneslivejšo
oprašitev - pollenplus® tehnologija.
• Dobra stabilnost pridelka in kakovosti
(predvsem FN).
• Nižja slama - dobro odporna na poleganje.
• Nizka setvena norma 70-100 kg/ha.

Stabilna kakovost

Hibridna rž

OZIMNI OVES

OZIMNA PIRA

WILAND

OSTRO

• Ozimni oves, primeren za ozelenitev na
najslabših tleh.
• Ozimni oves z izjemnim potencialom za
razraščanje in pridelek.
• Primeren za vsa pridelovalna območja - razen za
tista z močno golomraznico.
• V normalnih razmerah dozori 7-10 dni po
ozimnem ječmenu.
• Visoka rastlina, ki dosega visoke in kakovostne
pridelke zrnja.

• Zelo primerna za ekološko pridelavo, na voljo
tudi BIO seme.
• Dober pridelek tudi na revnih tleh ob ekstenzivni
pridelavi.
• Pire ne pridelujemo na močno gnojenih tleh.
• Sorta Ostro ni zahtevna za pridelavo.
• Pridelek zrnja z veliko absolutno maso.

OZIMNA TRITIKALA

RIPARO

Zgodnji pridelek zrnja,
stabilna slama

• Zgodnja tritikala za lažja tla in zgodnje žetve.
• Srednje visoka zelo stabilna slama, dolgi klasi.
• Dobra odpornost na poleganje, bolezni in
golomraznico.
• Intenzivna sorta za najboljše pridelke ob
intenzivni tehnologiji!
• Za pridelavo zrnja ali za siliranje cele rastline.

COSINUS

Šampijon v pridelku zrnja in slame

• Možni zelo visoki pridelki zrnja, tudi čez 9 t/ha.
• Tritikala z visoko slamo, rženi tip.
• Sorta je primerna tudi za siliranje cele rastline.
• Dobra prezimitev, dobro tolerantna na snežno
plesen.
• Primerna tudi za višje ležeče predele.

Pridelek, kot ga še niste imeli

Pražito za zdrav življenski slog

REZULTATI
ŽETVE
POSKUSOV
2017/2018
OZIMNA PŠENICA

V REDNI PRODAJI

Biotehniška šola
Rakičan, Rakičan

7.025 7.059 8.567 8.083 8.318 8.208

8.149

Panvita kmetijstvo,
Rakičan

5.411 7.233

7.061

5.317

KGZ Murska Sobota,
(Damjan Kuzma,
Skakovci)

6.532 5.168 6.012 5.872 6.510 5.701

5.794

Štefan Kranjec,
Martjanci

6.786 7.601 8.556 7.282 8.371

KIS Jablje,
Mengeš

7.245 8.191 7.888

3.574

7.807

KGZ Maribor,
Turnišče (pšenica);
Cogetinci (ječmen)

6.346 5.862 6.303 6.862

5.407 4.568

7.840

Alojz Prelog,
Zagojiči

7.543 6.047

Peter Hostnik,
Polje ob Sotli

6.279 7.202 7.516

6.180

5.434

5.878

6.825

6.714 5.456

6.332

7.016

6.784 6.657 8.837 6.308 4.823 3.862 7.033

6.415

8.173
7.113 6.873

5.887 4.667

5.041

6.545 7.557 8.084

5.814 6.815 6.261
5.436 5.795 6.736

pridelek zrnja v kg/ha

6.983

7.760
7.564

4.664

5.342

6.030
7.332*

4.979
6.880

7.913 8.556 7.237 8.419 8.522

POVPREČJE

6.467

5.920

5.871 7.569 7.288 7.385 7.352

BINNTTO

7.498

7.800*
4.821 5.058

HEDY

5.798

KGZ Celje
(Ivo Polh, Loče)
Zvonko Beranič,
Stražgonjca

AZRAH

6.192

Andrej Lenarčič,
Mokronog
Jože Stariha,
Črnomelj

SANDRA
Signal

SANDRA

pridelek zrnja v kg/ha

POVPREČJE

6.965

7.268 8.041

6.585

Rž

6.642

6.020
5.729

Oves

7.287

KGZ Kranj, Žabnica, Kranj
(Primož Šifrer)
Jakob Bogovič,
Velika vas pri Krškem

Tritikala

7.808

7.059

9.161 8.008 6.748 7.108 7.304

HYCLICK F1

KINGSTON

MACARON
(SUR 046)

KLIMA

DENICIUS

ASCOTT

SPONTAN

ALIXAN

ALIXAN
Signal

SOFRU

HYBELLO F1

BERNSTEIN

IZALCO

Preizkuševalec,
lokacija

ENERGO

Ječmen

WILAND

V PREIZKUŠANJU

EAGEL

V PREIZKUŠANJU

MUNGIS

V REDNI PRODAJI

OSTALA OZIMNA ŽITA

RIPARO

OZIMNA PŠENICA

7.561

7.590
5.203

5.203

7.560

7.380

7.470

5.843

5.934

5.889

8.661

6.707 5.912

7.684

7.225

6.801

6.443
6.160 6.286

6.426 6.377*

OPOMBA: * Sorta poležana.

Več informacij o ponudbi Agrosaat
dobite na prodajnih mestih, v katalogu
Gospodarjev priročnik 2018, na naši
spletni strani www.agrosaat.si ter
na spodnjih kontaktnih številkah:
Pomurje:
Štefan Kranjec (041 383 321)
Maja Lazarevič (031 664 080)
Sebastjan Černel (031 621 035)
Štajerska, Koroška
in Savinjska:
Petra Šolar (031 568 034)
Robert Železinger (041 319 020)
Gorenjska, Dolenjska,
osrednja Slovenija in
Primorska:
Jože Mohar (041 699 695)
Tina Dinghauser (040 805 326)
Franci Fon (040 889 646)

RWA Slovenija, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: semena@agrosaat.si
www.agrosaat.si

