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SORTA TIP
KLASA

KAKOVOSTNA
SKUPINA

PEKOVSKA
KAKOVOST ZRELOST VIŠINA

RASTI
ODPORNOST

NA POLEGANJE
ODPORNOST
NA BOLEZNI T ZRNA V G ČAS SETVE ŠT. KALIVIH ZRN/M² KOLIČINA SEMENA

V KG/HA PAKIRANJE V KG

PŠENICA
izboljševalka

IZALCO R izboljševalka 7 zgodnja +++ ++++ ++++ 40-45 10. okt.–25. okt. 330–350 160–220 30, 500

LENNOX G izboljševalka 7 sr. zgodnja +++ +++ +++ 40-45 20. okt.–15. nov. 350–400 180–220 30

BERNSTEIN G izboljševalka 8 sr. pozna do pozna ++++ ++++ ++++ 46-52 15. okt.– 5. nov. 350–380 180–220 30, 500

Krušna
PŠENICA

OBIWAN R krušna 4 zgodnja ++ ++++ ++ 45-50 10. okt.–25. okt. 350–400 180–220 30

ALIXAN G krušna 4 zgodnja ++ ++++ +++ 40-45 10. okt.–25. okt. 300–400 160–220 30, 500

ANVERSA G krušna 5 zgodnja ++ +++ +++ 40-50 10. okt.–25. okt. 320–350 180–220 30

CAMPESINO G krušna 5 pozna ++++ ++++ ++++ 40-45 15. okt.– 5. nov. 300–360 180–220 30

Krmna PŠENICA SPONTAN G krmna 4 sr. pozna ++++ ++++ ++++ 42-45 15. okt.– 5. nov. 300–360 180–220 30

JEČMEN SANDRA D zgodnja +++ +++ ++++ 50–52 1. okt.–15. okt. 320–380 170–210 30, 500

ARTHENE D zgodnja +++ ++++ ++++ 50–52 1. okt.–15. okt. 320–380 170–210 30, 500

VALERIE D zgodnja +++ +++ ++++ 50–52 1. okt.–15. okt. 320–380 170–210 30

JULE V sr. zgodnja ++++ +++ ++++ 48–52 1. okt.–15. okt. 300–330 150–200 30

TRITIKALA RIVOLT zgodnja ++++ ++++ ++++ 40-45 25. sep.–20. okt. 300–350 150–200 30, 500

RIPARO zgodnja +++ ++++ ++++ 42-46 25. sep.–20. okt. 320–380 150–200 30

RŽ ELIAS zgodnja ++++ +++ ++++ 42-45 1. okt.–20. okt. 300–350 150–180 30

JETHRO (h) sr. zgodnja +++ ++++ ++++ 35–42 25. sep.–10. okt. 210–250
2,5-3 pkg/ha 
(850.000 zrn)

18–25

OVES EAGLE sr. zgodnja +++ ++ ++++ srednja 25. sep.–10. okt. 300–350 100–150 20

PIRA ZOLLERNPERLE zelo zgodnja ++ ++++ ++++ visoka 1. okt.–15. nov. 300–350 oluščeno seme 30

Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna / Podatki o AT in kalivosti semena so dostopni na naši spletni strani.Tip klasa: R = resnica, G = golica / Višina rasti: ++ = srednje nizka, ++++ = visoka / Pekovska kakovost: 1 = krmna pšenica, 8 = super izboljševalka

IZBOR
OZIMNIH ŽIT
2022



Zelo zgodnja sorta z odličnimi 
pekovskimi lastnostmi.
Tip klasa resnica (primerna tudi 
za področja, kjer povzroča škodo 
divjad).
Dosega zelo visok odstotek 
beljakovin.
Zelo tolerantna na rumeno rjo, 
fuzarij klasa.
Nizka stabilna rastlina.
Hiter in bujen mladostni razvoj 
spomladi.
Priporočamo setev v optimal-
nem terminu, tudi za lažja tla.

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.
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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.

Zgodnja, srednje visoka golica,
z dolgim klasom.
Zelo velik pridelek zrnja krušne 
kakovosti, potencial čez 10 t/ha.
Srednje odporna na poleganje, 
pepelasto plesen ter pšenično rjo.
Odporna na rumeno rjo na listih, 
srednje odporna na rjavenje 
pšeničnih plev in srednje tole-
rantna na fuzarioze.
Srednja kakovost in vsebnost
beljakovin ob intenzivni tehno-
logiji.

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.

Zgodnje klasenje in dolgo
nalivanje zrnja za vrhunske 
pridelke zrnja.
Kompenzacijska sorta za setev po
poznem spravilu koruze za zrnje.
Zelo dobra toleranca na 
fuzarioze v ozkem kolobarju 
pšenica-koruza.
Srednje visoka slama, odlična 
stabilnost.
Intenzivna sorta za srednja do
težja tla z visokim izkoristkom 
hranil.
Zelo dobra toleranca na vročin-
ski in sušni stres.
Uporaba rastnega regulatorja 
priporočljiva pri intenzivni
tehnologiji.

IZALCO
Super kakovostna resnica

ALIXAN
Večni rekorder

LENNOX
Presevna pšenica

ANVERSA
Pšenica za nove rekorde

BERNSTEIN
Pridelek in kakovost, 2 v 1

CAMPESINO
Zdravo zrnje za pozne setve

OZIMNA PŠENICA
IZBOLJŠEVALKA

OZIMNA 
KRUŠNA
PŠENICA

Najvišji
kakovostni 

razred

Velik
kakovosten 

pridelek

Zgodnja resnica za največje 
pridelke.
Zelo hitra rast spomladi in 
izreden izkoristek dušika, dobra 
odpornost na zgodnje pomla-
danske suše.
Izrazita toleranco na sušo.
Zelo dobra odpornost na rje,
odlična toleranca na fuzarioze.
Rekordni pridelki zrnja, krajša 
slama, lahka žetev.
Intenzivna sorta za vse vrste tal,
ki dobro prenaša ozek kolobar.
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OBIWAN
Zaupajte v njegovo moč

KMETIJSTVO ČRNCI, APAČE
Velikost parcele: 30 ha
Pridelek: 7.100 kg/ha
Kakovost: min. 14 % beljakovin

PANVITA EE TROPOVCI
Velikost parcele: 19,71 ha
Pridelek: 8.995 kg/ha

KRANJEC ŠTEFAN, MARTJANCI
Velikost (več) parcel: 15,77 ha 
Pridelek: 8.946 kg/ha

PANVITA EE MOTVARJEVCI
Velikost parcele: 9,41 ha
Pridelek: 7.521 kg/ha
Kakovost: min. 14-17 % beljakovin
KLEMENČIČ BRANKO,
NOVA VAS PRI PTUJU
Velikost (več) parcel: 20 ha
Pridelek: 7.240 kg/ha
Kakovost: min. 15 % beljakovin



OZIMNA KRMNA
PŠENICA

OZIMNI
JEČMEN

Uporabimo jo ciljno ob pojavu miši (voluharic), tako da v njihove rove natresemo 5 ali več zrn glede na
intenzivnost pojava. Za 1 hektar napadene površine zadošča približno 1 kg žitne vabe. Žitno vabo Ratron GW

je možno nabaviti v vseh kmetijskih trgovinah, ki so registrirane za prodajo fitofarmacevtskih sredstev.  
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Srednje pozna golica za srednje 
težka in težka tla na živinorej-
skih kmetijah.
Primerna tudi za poznejše setve.
Veliko število zrn v klasu, zelo 
velik potencial za pridelek zrnja.
Zelo dobra odpornost na pole-
ganje.
Pričakovan velik pridelek zdrave 
slame in zrnja z visoko vseb-
nostjo beljakovin.
Prava izbira za pridelavo krme.

SPONTAN
Visoki pridelki in
beljakovine

Za živinorejce 
in poljedelce

Velika krmna
vrednost

Najbolj popularna sorta dvored-
nega 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.
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Dvoredni ječmen z “božansko” 
krmno kakovostjo in visoko 
tržno vrednostjo!
Genetski izvor sorte enak kot pri 
sorti Sandra, zgodnja zrelost.
Zelo veliki pridelki debelega
in težkega zrnja.
Odlična stabilnost slame in 
odpornost klasov na lom.
Dobra odpornost na bolezni 
listov, še posebno na ječmenov 
ožig in rjo.
Odporna sorta na virus rumene 
pritlikavosti ječmena.

Sorta večrednega ječmena nove 
generacije s slamo za krmo 
govedi.
Zelo stabilni veliki pridelki v 
vseh pridelovalnih pogojih.
Srednje zgodnja sorta z debelim 
zrnjem, visoke krmne kakovosti.
Najboljša odpornost na bolezni 
med ječmeni, še posebno na 
ramularijsko pegavost.
Veliki pridelki zrnja na račun
velikega števila težkih zrn v 
klasu.
Debelejše in težje zrnje kot pri 
sorti Azrah.
Zelo dobra odpornost na
poleganje slame.

Izredno roden dvoredec, prime-
ren za lahka tla.
Debelo zrnje, odlična krmna 
kakovost.
Zgodnja sorta, stabilna slama.
Zelo intenzivna sorta, priporo-
čamo visok prvi odmerek dušika 
za najboljše pridelke.
Kljub nižji slami, je smiselna 
uporaba rastnega regulatorja za 
vrhunske pridelke.

SANDRA
Vodilna sorta dvoredca

ARTHENE
Moč boginje pridelka

JULE
Najbolj zdrav ječmen

VALERIE
Zgodnja z nizko slamo

KMETIJSTVO ČRNCI, APAČE
Velikost (več) parcel: 85 ha
Pridelek: 6.500 kg/ha
PP AGRO, PTUJ
Velikost (več) parcel: 304 ha
Pridelek: 6.600 kg/ha

ALOJZ VARGA, GRADIŠČE
Velikost (več) parcel: 9,14 ha
Pridelek: 6.735 kg/ha



OZIMNA
TRITIKALA

OZIMNI
OVES

OZIMNA
RŽ

OZIMNA
PIRA

Sorta z visoko slamo tudi za 
ekstenzivnejšo pridelavo.
Zelo veliki pridelki v vseh pride-
lovalnih pogojih, zaradi dobre 
razrasti.
Zgodnja sorta, visoka, stabilna 
in zdrava slama.
Zelo dobra odpornost na bolezni 
lista in klasa. 
Veliki pridelki zrnja, zelo dobra 
odpornost na kaljenje na klasu.
Pri zelo intenzivni pridelavi 
uporaba rastnega regulatorja 
smiselna.

Populacijska sorta zelo odporna 
na kalitev na klasu.
Zgodnja zrelost, veliko zrn v 
klasu, sorta s težkim zrnjem,
Priporočena srednja gostota
posevka, možna setev do
sredine oktobra.
Zaščita proti boleznim potrebna 
le proti rji.
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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.

Nova hibridna rž za pridelavo na 
vseh vrstah tal. 
Na vlažnih tleh izjemni pridelki 
zrnja in neverjetna stabilnost 
slame.
Srednja zgodnost, z več peloda, 
pollenplus (R) tehnologija 
žlahtnjenja.
Zelo dobri pridelki debelega in 
kakovostnega zrnja za mline.
Zelo dobra odpornost na
kaljenje na klasu pri poznih 
spravilih.
Nizka setvena norma 50–90 
kg/ha.

Za ozelenitve slabih tal, odlična 
krma.
Pridelek zrnja z visoko absolut-
no težo, velika zrna.
Boljša prezimitev.
Dozori približno 10 dni po 
ječmenu.
Srednje visoka slama, dobro 
odporna na poleganje.

Moderna sorta za največje 
pridelke.
Zgodnejša in nižja sorta, zelo 
odporna na poleganje.
Velika absolutna masa zrnja, 
dobre kakovosti.
Za ekološko in manj zahtevno 
pridelavo.
Na voljo oluščeno seme po 
zadnji RWA tehnologiji, zato 
prednost lažje setve!

RIVOLT
Najboljša med tritikalami

ELIAS
Kakovostna linijska sorta

RIPARO
Standard pridelave

JETHRO [H]
Izjemna stabilnost

EAGLE
Potencial za pridelek

ZOLLERNPERLE
Moderna sorta z občutno 
večjim pridelkom od
tradicionalnih

Kakovostna 
krma in obilo 

slame

Pridelek
in kakovost

za mline

Na novo
odkrito

staro žito

Za krmo
konj in telet



Štajerska, Koroška in Savinjska:
Petra Marko 031 568 034 
Danilo Hanžel 041 592 240 
Robert Železinger 041 319 020
Jan Hergan 070 576 313

Pomurje:
Štefan Kranjec 041 383 321
Maja Lazarevič 031 664 080
Sebastjan Černel 031 621 035

Gorenjska, Dolenjska, osrednja 
Slovenija in Primorska: 
Jože Mohar 041 699 695
Tina Dinghauser 031 648 267
Franci Fon 040 889 646

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

REZULTATI ŽETVE POSKUSOV
2021/2022

OZIMNA PŠENICA

V REDNI PRODAJI

Preizkuševalec, lokacija
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Biotehniška šola Rakičan, Rakičan 6.300 6.794 6.979 7.095 7.633

PANVITA Kmetijstvo, Rakičan 7.321 7.330 8.951 7.977

KGZ M. Sobota,
(Tomaž Poredoš, Predanovci)

9.226 9.499 9.990 10.208 9.662

Štefan Kranjec, Martjanci 8.343 8.545 10.507 10.256 9.366

Zvonko Beranič, Stražgonjca 9.658 8.515 8.988 9.494 10.512 8.534

Branko Klemenčič, Nova vas pri Ptuju 7.732 8.792 8.660 7.944 8.172 8.419 10.190

KGZ Maribor
(Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj)

5.612 6.545 7.519 7.170 6.530 6.545

KIS Jable, Mengeš 6.894 7.911

KGZ Kranj, (Primož Šifrer, Žabnica) 6.108 5.966 5.794

Marjan Vrhovec, Velika Loka, Trebnje

Franc Kavšek, Ivančna Gorica 7.994 7.363 7.874 8.225

Jože Stariha, Črnomelj 6.061 6.583 6.598 5.838

Simon Zevnik, Brežice 7.962 7.752 9.097 9.667 8.703

Viktor Jagodic, Naklo 6.884

OZIMNA PŠENICA OSTALA OZIMNA ŽITA

V PREIZKUŠANJU

POVPREČJE 
(pridelek zrnja

v kg/ha)

V REDNI PRODAJI V PREIZKUŠANJU

POVPREČJE 
(pridelek zrnja

v kg/ha)
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7.052 6.976 5.633 5.182 5.408

7.785 7.873 8.398 8.398

9.662 10.153 9.771 7.545 7.181 6.909 6.818 7.113

9.054 10.486 9.606

9.438 9.306 6.221 5.906 6.502 5.873 5.989 6.098

8.623 8.567 7.765 7.924 6.745 6.891 7.331

6.654 7.974 7.048 7.697 7.573

7.403 8.079 7.859 7.402 8.206 8.262 6.514 7.792 7.731

5.266 5.784 7.447 7.184 6.487 6.929 6.017 6.813

7.409 8.019 7.730 7.444 7.651

8.326 7.956 8.862 8.269 6.373 7.163 7.667

6.270 6.527 6.527

8.172 8.559

7.702 7.293 6.926 6.660 6.769 4.852 6.302

* Vsi izmerjeni pridelki preračunani na standardno 14 % vlago.



Na voljo v:
razsutem stanju, 
big-bag vrečah

in vrečeno
25 kg

Zanesljivo, hitro in učinkovito delovanje!

Zelo fino mleti apnenec do
1 mm, od tega 80 % do 0,3 mm. 
Kar je pogoj za:
• visoko reaktivnost,
• hitro in učinkovito delovanje.
Zato:
• manjša poraba apnenih
   gnojil po hektarju,
• nižji stroški po hektarju.

Opcija gnojila z dodatkom
žvepla in drugih elementov
ter mikroelementov.

Možnost brezplačne
uporabe specialnega
trosilnika za apnena
gnojila.

Potrjena in
preizkušena
kakovost.

APNENA
GNOJILA

Za
uravnavanje
Ph-vrednosti

tal


