OLJNA OGRŠČICA
Izbor sort
za jesen
2022
Tretiranje
semena:
fungicid
SCENIC GOLD +
insekticid
BUTEO START

AMBASSADOR ANNISTON

ABSOLUT

MARCELO

TIP SORTE

hibrid

hibrid

hibrid

linijska sorta

PRIDELEK ZRNJA

zelo velik

velik do zelo velik

velik do zelo velik

srednji do velik

PRIDELEK OLJA

zelo velik

velik do zelo velik

velik do zelo velik

velik

KAKOVOST

visoka vsebnost olja

visoka vsebnost olja

visoka vsebnost olja

visoka vsebnost olja

ZRELOSTNI RAZRED

sr. zgoden do sr. pozen

srednje zgoden

zgoden do sr. zgoden

zgoden

RAZVOJ
PRED ZIMO

zelo hiter

zelo hiter

zelo hiter

srednji, hiter pomladi

PREZIMITEV

odlična

odlična

dobra

odlična tudi, če je daljša zima

visoka, robustna, odporna
na poleganje
odporna na Phomo (RLM7
genetika), na pokanje luskov,
odporna na virus TuYV

visoka, robustna, odporna
na poleganje
odporna na Phomo (RLM7
genetika), na pokanje luskov,
odporna na virus TuYV

visoka, robustna, odporna
na poleganje
odporna na Phomo (RLM7
genetika), na pokanje luskov,
odporna na virus TuYV

visoka, dobro odporna
na poleganje
dobro odporna na Phomo,
enakomerno zorenje luskov

zelo primerno za lahka,
dobra in težka tla
od 15. 8. do 15. 9.

zelo primerno za lahka in
tudi težka tla
od 15. 8. do 15. 9.

zelo primerno za lahka in
težja tla
od 15. 8. do 15. 9.

za vse tipe tal

Vrhunski pridellki na dobrih in
težjih tleh z jesenskim hitrim
razvojem, odlična prezimitev.
Najbolj razširjen hibrid oljne
ogrščice v Nemčiji. Najbolje
izkorišča dušik med hibrirdi,
N-flex.

Zelo zanesljiv hibrid na vseh
tipih tal z jesenskim hitrim
razvojem, odlično prezimitvijo
in zgodnjo zrelostjo, ki
pobegne zgodnjim poletnim
sušam.

Hibrid s hitrim jesenskim
razvojem ter širokim setvenim
obdobjem, zelo primeren za
pozne setve. Zelo hiter pomladanski razvoj. Nižje vsebnosti
erukakislin in glukozinulatov!

Zelo dobra prezimitev, hitra
pomladna rast, zgodnje
cvetenje in zgodnja žetev
konec junija.

zgoden termin: 40 zrn/m2
pozen termin: 60 zrn/m2
1,5 mio zrn (3 ha)

zgoden termin: 40 zrn/m2
pozen termin: 60 zrn/m2
500.000 zrn (1ha) ali
1,5 mio zrn (3ha)
KMETIJSTO ČRNCI, Apače
površina: 75 ha
povpr. pridelek: 3.750 kg/ha

zgoden termin: 40 zrn/m2
pozen termin: 60 zrn/m2
1,5 mio zrn (3ha)

zgoden termin: 50 zrn/m2
pozen termin: 70 zrn/m2
2,1 mio zrn (3 ha)

ŽIPO, Lenart
površina: 27 ha
povpr. pridelek: 3.565 kg/ha

MIRAN GRUBIČ, Brežice
površina: 8 ha
povpr. pridelek: 3.620 kg/ha

TIP RASTLINE

ODPORNOST
NA BOLEZNI,
PREDNOSTI

PRIPOROČENA
VRSTA TAL
ČAS SETVE

POSEBNOSTI

SETEV

PAKIRANJE

PRIDELKI ŽETVE
IZ PROIZVODNJE
2022

ŽIPO, Lenart
površina: 13,2 ha
povpr. pridelek: 4.124 kg/ha
BRANKO KLEMENČIČ,
Nova vas pri Ptuju
površina: 13 ha
povpr. pridelek: 4.580 kg/ha

PP AGRO, Ptuj
površina: 24,7 ha
povpr. pridelek: 4.230 kg/ha

PP AGRO, Ptuj
površina: 56,5 ha
povpr. pridelek: 4.680 kg/ha

SANDI HERGULA, Cvetkovci
površina: 7 ha
povpr. pridelek: 4.300 kg/ha
AGROEMONA KMETIJSTVO,
Domžale
površina 14,5 ha
povpr. pridelek: 4.500 kg/ha

od 20. 8. do 5. 9.

Več informacij o oljni ogrščici najdete na naši spletni strani
www.agrosaat.si ter pri terenski svetovalni službi Agrosaat.

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a
1291 Škofljica

