
Zanesljivo do uspeha !
KWS katalog semenske koruze,  
oljne ogrščice in krmnega sirka



Spoštovani prIdelovalci,

KWS že vrsto let daje slovenskim pridelovalcem strokovno podporo in 
odlične pridelovalne selekcije koruze, oljne ogrščice in krmnega sirka za 
vse pridelovalne namene.

V letih svojega dolgega delovanja je KWS osvojil številne nagrade za 
odlične selekcijske in žlahniteljske dosežke, ki jih sejete na vaših površinah.  

Mednarodno podjetje KWS že vrsto let izvaja intenzivne raziskave stresnih 
vplivov na razvoj in pridelke koruze. Eden najbolj pogostih stresnih pojavov 
zadnjih let je vsekakor pomankanje vlage in visoke temperature tekom 
vegetacije.

Kot rezultat teh raziskav se je pojavil koncept CLIMACONTROL3 - 
hibridov, ki so odporni proti visokim temperaturam in pomanjkanju talne 
vlage. Gre za hibride KWS2370, SMARAGD, KASHMIR in KAPITOLIS.

S temi hibridi so se nekateri slovenski pridelovalci že srečali tekom 
preizkušanja in z njimi v tej sezoni prihajamo na vaše njive.

V skupini ZRNJE PLUS bomo zraven uveljavljenega KRABASA dodali še 
SMARAGD, SOLFERINO, KWS 2370 in KOLETIS.

V silažnem razredu dodajamo zraven BALASCA, KENOBISA še KAPITOLIS 
iz skupine CLIMACONTROL3  in v razredu FAO 400.

Želimo vam, z KWS semeni, uspešno sezono!

Dr Pavle Sklenar
Generalni direktor 
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HIBRIDI 
KORUZE

Hibridi za zrnje

KWS STABIL, RONALDINIO, KWS 2370, FIGARO, 
KAMELIAS, KOLETIS, KRABAS. KWS SOLFERINO, 
SMARAGD, KWS 2376

Hibridi za zrnje in silažo

KWS SIMPATICO, KWS SOLFERINO,  
KWS 2376, KASHMIR

Hibridi za silažo

KENOBIS, KAPITOLIS, BALASCO, KERBANIS



Z - ZOBANKA  PT - POLTRDINKA  PZ - POLZOBANKA
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VRHUNSKI 
SILAŽNI HIBRIDI                       
Hibridi z visoko 
vsebnostjo energije, 
odlično prebavljivostjo 
in ješčnostjo

KASHMIR                                                                         

KWS 2376                                       

KAPITOLIS                                                                                    

KENOBIS                                                                  

BALASCO                                                                         

KERBANIS

HIBRIDI Z VISOKO 
KAKOVOSTNIM 
ZRNJEM

Kakovostno zrnje za  
prehrano domačih živali     

RONALDINIO                                                

FIGARO KWS                                                  

KRABAS                                                       

SMARAGD                                                                                                 

KWS 2370                                                

KOLETIS         

KWS 2370                                                                                                                                              

SMARAGD                                                                                                                                               

KASHMIR                                                                                                                                               

KAPITOLIS

Hibridi za pridelavo v 
stresnih pogojih pridelave 

(suša, vročina)                                                            

KWS 2370                                                                          

KRABAS                                                                               

SOLFERINO                                                   

KOLETIS                                 

SMARAGD

ZRNJE PLUS  
(FAO 300 - 360)                 
hibridi za visoke 
pridelke zrnja     

KWS koruzni hibridi

Hibrid FAO

Nemen / tip
Agronomsko izražene  

lastnosti hibrida
Tretiranje

EKOLOŠKO
NETRETIRANO

Namen
Tip 

zrnja 

Bolj 
primeren 
za zrnje

Bolj 
primeren 
za silažo 

Mladostni 
razvoj 

KWS STABIL   220
Zrnje/ 

Naknadne setve
PZ ++ ++ Zelo hiter KORIT

RONALDINIO 300 Zrnje/Silaža PT +++ +++ Zelo hiter FORCE 

KWS 2370   310 Zrnje Z +++ / Zelo hiter FORCE 

KWS SIMPATICO 320 Zrnje/Silaža Z ++ +++ Zelo hiter KORIT

FIGARO KWS 320
Zrnje/ 

Naknadne setve
PT +++ ++ Zelo hiter KORIT X

KAMELIAS  330 Zrnje Z +++ + Hiter KORIT

KOLETIS   330 Zrnje Z +++ / Zelo hiter FORCE 

KRABAS 340 Zrnje Z +++ / Hiter KORIT

KWS SOLFERINO 350 Zrnje/Silaža Z +++ ++ Hiter
FORCE/
KORIT

SMARAGD 360 Zrnje Z +++ ++ Hiter FORCE

KWS 2376 370 Zrnje/Silaža Z +++ +++ Hiter KORIT

KASHMIR 380 Zrnje/Silaža Z +++ +++ Hiter FORCE

KENOBIS 400 Silaža Z + +++ Hiter
FORCE/
KORIT

KAPITOLIS 400 Silaža Z ++ +++ Hiter FORCE

BALASCO   410 Silaža Z ++ +++ Hiter
FORCE/
KORIT

KERBANIS 580 Silaža Z + +++ Hiter FORCE



Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

Najzgodneši hibrid iz naše ponudbe
	  Polzobanka
	 Najzgodnejša sorta
	 Primerna za zrnje, silažo v travišče  in  industrijo (škrob)
	 Visoka rastlina, odporna na bolezni listja
	 Hiter  mladostni razvoj
	 Dober donos zrnja
	 Najbolše sproščanje vlage
	 Presega donose znja koruz iz FAO 280 skupin

	 	 Zobanka za pridelavo zrnja na površinah z manj vlage v tleh
	 	 Usklajeno cvetenje - metlica in svila se enakomerno razvijata
	 	 Velika količina cvetnega prahu, kar zagotavlja izpopolnjen 

storž
	 	 Zelo hiter mladostni razvoj
	 	 Zelo dobro izkorišča hranilne snovi v tleh, še posebej dušik (N)
	 	 Odlično sproščanje vlage iz zrnja
	 	 Za žetve brez visokih stroškov sušenja zrnja
	 	 Ta hibrid je tudi primeren za setev v travišče po prvem odkosu 

	 	 Poltrdinka za visoke donose zrnja  
	 	 Energetsko zelo bogato zrnje
	 	 Odlične mlevske lastnosti
	 	 Dobro olistnata rastlina s pokončnimi listi 
	 	 Listje odporno na bolezni
	 	 Zelo dobro ukoreninjena rastlina
	 	 Stabilen pridelek na vseh lokacijah
	 	 Kot silažna koruza po prvem odkosu ima kakovostno 

vsebnost storžev

Priporočilo za pridelavo: Priporočilo za pridelavo:

85 - 90 T rastlin/ha silaža 85 - 95 T rastlin/ha silaža

75 - 85 T rastlin/ha 75 - 80 T rastlin/ha

Priporočilo za pridelavo: Priporočilo za pridelavo:

70 - 80 T rastlin/ha 85 - 90 T rastlin/ha

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)
Sušna tla

Sušna in manj 
primerna tla

KWS STABIL RONALDINIO

KWS 2370

FAO 220 FAO 300

FAO 300

Z optimalnim ravnovesjem 
do obilnih pridelkov zrnja

Agronomsko dosledna sorta z 
visoko donosnostjo
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FIGARO KWS FAO 320

	 	 Poltrdinka z hitrim mladostnim razvojem
	 	 Visoki donosi zrnja in dobra olistnatost rastline
	 	 Primeren za silažo po prvem odkosu
	 	 Primeren za mlinsko predelovalno  industrijo  

(polenta in industrijo krmil)
	 	 Tolerantnost na stresne pogoje

Legenda med kws hibridi 

08 KWS katalog 09KWS katalog



Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

	 	 Zobanka izrazito temno oranžne barve
	 	 Izredno veliko zrnje ki hitro sprošča vlago
	 	 Impresiven pridelek na vseh lokacijah
	 	 Roden na lažjih tleh
	 	 Tolerantnost na bolezni in stresne pogoje
	 	 Priporočamo nižje odmerke dušika

Priporočilo za pridelavo: Priporočilo za pridelavo:

80 - 95 T rastlin/ha silaža
75 - 80 T rastlin/ha

75 - 80 T rastlin/ha

Priporočilo za pridelavo: Priporočilo za pridelavo:

75 - 80 T rastlin/ha 70 - 80 T rastlin/ha

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

KAMELIAS FAO 300

	 	 Nova genetika zobanke za visoke donose zrnja 
	 	 Izrazit in visok donos rdečkasto rumenega zrnja 
	 	 Dvolinijski  hibrid z odlično agronomiko
	 	 Srednje visoka rastlina
	 	 Pridelki rustikalni in redni
	 	 Zelo hiter mladostni razvoj
	 	 Zelo dobro sproščanje vlage iz zrnja, tudi pri hitrjši žetvi
	 	 Registriran  tudi v Franciji, kjer je med top 3 hibridi v  

svojem razredu
 

Odlična predstava pri 
pridelovalcih koruze

Oranžna bomba na njivi

KRABAS FAO 340

	 	 Zobanka z visoko rodnim potencialom
	 	 Hiter maldostni razvoj in globoko ukoreninjanje
	 	 Razmerje klasinec: zrno, izrazito v korist zrnja
	 	 Dobro odvajanje vlage iz zrnja
	 	 Zelo kvaliteten in hitro prebavljiv donos silaže

Hibrid ki zmore več

KWS katalog KWS katalog

KWS SIMPATICO FAO 320

KOLETIS FAO 330

	 	 Visokorodna  srednje zgodnja polzobanka
	 	 Izrazit staygreen efekt
	 	 Primeren za redne setve in za travišča
	 	 Silažna koruza z visokim donosom zrnja in energije
	 	 Zelo stabilen single cross hibrid, odporen na poleganje
	 	 Izrazito nemenjen za prehrano goveda
	 	 Popolnoma olistan hibrid
	 	 Najdonosnejši  hibridi v Nemčiji v letih 2012 in 2013!
	 	 Listi zelo odporni na bolezni listja

Visok pridelek je razlog  
za zadovoljstvo!
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Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

Priporočilo za pridelavo: Priporočilo za pridelavo:

85 - 95 T rastlin/ha silaža 85 - 95 T rastlin/ha silaža

77 - 82 T rastlin/ha 70 - 80 T rastlin/ha

Priporočilo za pridelavo:

80 - 85 T rastlin/ha silaža

70 - 75 T rastlin/ha

Priporočilo za pridelavo:

85 - 90 T rastlin/ha silaža

65 - 75 T rastlin/ha

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

KWS 2376 FAO 370

	 	 Izredno visoki pridelki  zrnja v tipu zobanke
	 	 Ob pravilni agrotehniki tvori 18 – 20 vrst zrnja v storžu
	 	 Najbolši genetski potencial pokaže na srednjetežkih tleh
	 	 Hiter mladostni razvoj
	 	 Velik in izrazit storž
	 	 Hitro sproščanje vlage iz zrna
	 	 Velika prilagodljivost na stresne pogoje

Dragulj na njivi

	 	 Zobanka za zrnje in silažo
	 	 Hitro sproščanje vlage iz zrnja
	 	 Dobra oplodnja na račun tvorbe velikih količin peloda 
	 	 Izredno visoki pridelki na vseh tipih tal
	 	 Visoki pridelki zrnja, hiter mladostni razvoj
	 	 Ob pravilni agrotehniki tvori 18 – 20 vrst zrnja v storžu
	 	 Hibrid za intenzivne pridelave
	 	 Visoka količina energijsko bogate silaže 

Izredna rodnost, stabilnost  
in prilagodljivost

	 	 Zobanka za zrnje, silažo 
	 	 Hitro ukoreninjanje in visoka tolerantnost na sušo
	 	 Visoki pridelki zrnja, hiter mladostni razvoj
	 	 Razmerje klasinec : zrno izrazito v korist zrnja
	 	 Visoka količina energijsko bogate silaže 

Specialist za sušo
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KWS SOLFERINO FAO 350

	 	 Visok potencial rodnosti s hitrim sproščanjem vlage iz zrnja
	 	 Visoka stopnja adaptacije na različne pogoje pridelave
	 	 Kljub gostejšemu sklopu ohranja tolerantnost na bolezni 

storža in rastline
	 	 Storž formira 16 -18 vrst zrnja
	 	 Agrotehnično sprejema vse talne tipe
	 	 Hibrid za intenzivne pridelave

Hibrid za visoko stopnjo 
agrotehnike

K
O

R
U

Z
N

I H
IB

R
ID

I

K
O

R
U

Z
N

I H
IB

R
ID

I

SMARAGD KASHMIRFAO 360 FAO 380



Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

Priporočilo za pridelavo: Priporočilo za pridelavo:

80 - 85 T rastlin/ha silaža 85 - 95 T rastlin/ha silaža

75 - 80 T rastlin/ha sušna tla 70 - 80 T rastlin/ha sušna tla

Priporočilo za pridelavo:

85 - 90 T rastlin/ha silaža

65 - 75 T rastlin/ha

Priporočilo za pridelavo:

80 - 85 T rastlin/ha silaža

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Hladna tla 
(počasno  

segrevanje tal)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Normalna tla 
(dovolj toplote, vode, 

hranilnih snovi)

Sušna in manj 
primerna tla

Sušna in manj 
primerna tla

	 	 Najvišja tolerantnost na stresne razmere in bolezni
	 	 Visok donos zdravega zrnja
	 	 Silažni hibrid z veliko listne mase 
	 	 Stay green, ki omogoča daljšo fiziološko aktivnost rastline
	 	 Energetsko visoko koncentrirana silaža
	 	 Čvrsta stebla tolerantna na pokanje in poleganje
	 	 Stabilen pridelek v vseh pridelovalnih območjih

Nova dimenzija stabilnosti

	 	 Robustna zobanka odporna na poleganje in lomljivost
	 	 Visoka količina zrnja za pitance
	 	 Izrazit Stay Green učinek in sočnost zelinja
	 	 Močno olistana rastlina
	 	 Visoka količina kakovostne silaže, primeren tudi za bioplin
	 	 Tolerantna na stresne situacije
	 	 Tvori od 18-20 vrst zrnja v storžu

Nova generacija 
multifunkcionalnosti

	 	 Odlična prilagodljivost različnim rastnim razmeram
	 	 Visok potencial pridelka in hitro sproščanje vlage iz zrnja
	 	 Hibrid za dvojni namen: zrnje in silažo
	 	 Stabilna in dobro ukoreninjena rastlina z zdravim listjem
	 	 Viden stay green učinek 
	 	 Optimalno doseganje razmerja suha snov / energija

Harmonija pridelka in stabilnosti
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KENOBIS FAO 400

	 	 Visoka zobanka z velikimi storži 
	 	 Visok donos zdravega zrnja
	 	 Izrazita olistanost rastline
	 	 Super stay green, ki omogoča daljšo fiziološko  

aktivnost rastline
	 	 Hitra tvorba škroba in s tem zgodnja optimalna  

kvaliteta silaže
	 	 Energetsko visoko koncentrirana silaža
	 	 Stabilna rstlina z dobrim ukoreninjenjanjem
	 	 Stabilen pridelek v vseh pridelovalnih območjih

Njivski velikan
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KAPITOLIS FAO 400

BALASCO FAO 410

KERBANIS FAO 580



UMBERTO KWS, KWS GORDON, HYBRIROCK

Glede na dejstvo, da ima KWS vodilno vlogo v žlahtnenju oljnih 
ogrščic, smo veseli, da lahko pridelovalcem ponudimo, zraven dobro 
poznanih KWS hibridov Gordon in Hybrirock, nov visokoroden hIbrid 
oljne ogrščice - UMBERTO KWS

HIBRIDI KWS 
OLJNE
OGRŠČICE
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	 	 Lider med KWS hibridi oljne ogrščice
	 	 Srednje zgoden hibrid, ki hitro zaključuje jesenski razvoj
	 	 Izredna stabilnost pridelka
	 	 Visoka toleranca strokov za pokanje v času žetve in s tem ni 

poljskih izgub
	 	 Hibrid primeren za pridelavo v vseh tipih tal
	 	 Primeren za setev v vseh setvenih rokih
	 	 Priporočena gostota setve 45 – 55 rastlin/m2

	 	 Dobro prezimi in izkazuje odpornost na Phomo, Sclerotinio

	 	 Srednje zgodnji hibrid, ki dobro prezimi
	 	 Visoka toleranca na spomladanske pozebe.
	 	 Jesenski razvoj je hiter in ga sejemo pozneje, saj dobro 

prenaša nižje setvene temperature tal.
	 	 Srednje pozen začetek spomladanske vegetacije.
	 	 Cvetenje in zorenje sta zgodnja
	 	 Zelo prilagodljiv hibrid primeren za različne tipe tal in  

različne podnebne razmere.
	 	 Daje izjemno visoke in stabilne pridelke.
	 	 Visoka vsebnost olja.
	 	 Zelo zdrave rastline z nizko občutljivostjo za  

Sclerotinio – gnilobo.
	 	 Rastline se izredno močno razvejajo tako, da je cona  

rodnosti zelo široka

	 	 Zelo visokoroden hibrid v KWS ponudbi oljnih ogrščic
	 	 Po poskusih madžarskega neodvisnega testnega organa 

NÉBIH, je bil KWS GORDON v letu 2012 po pridelku 112,4% 
nad vso konkurenco in v letu 2013 108,2% nad vso 
konkurenco

	 	 Zelo hiter razvoj v obdobju pred zimo
	 	 Zelo hitro nadaljuje razvoj po zimskem mirovanju
	 	 Zelo bujna in močna stebla
	 	 Srednje zgodnji začetek cvetenjain srednje zgodnje zorenje
	 	 Primeren je za lege z manj vlage v tleh in zelo toleranten na 

nižje temperature
	 	 Ta visokoroden hibrid zahteva tudi pravilno agrotehniko in 

prehrano, je pa namenjen sušnim legam in najvišjim 
donosom

Opombe



KWS MERLIN
KWS FRISKET
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	 	 Visok hibrid sirka za pridelavo goveje silaže in surovine  
za bioplinarne

	 	 Odličen izbor kot glavni in strniščni posevek
	 	 Hiter razvoj in razraščanje
	 	 Visoka količina suhe snovi – okoli 27%
	 	 Dobro se razrašča in je možnih več odkosov
	 	 Hitra regeneracija rastline po odkosu
	 	 Priporočen je za na sušna tla, kjer koruza slabše uspeva
	 	 Primeren za vsa strnišča
	 	 Ob pravilni vrstni setveni razdalji ne polega
	 	 Priporočamo gostoto setve 25 rastlin/m2

	 	 Nizek hibrid sirka za pridelavo zrnja
	 	 Hiter mladostni razvoj
	 	 Zrnje je rdečkaste barve
	 	 Vsebuje 12-13% beljakovin v zrnju
	 	 Škroba vsebuje okoli 65%
	 	 Lahko ga sejemo v redni setvi ali po strnišču
	 	 Visoko toleranten na poleganje in bolezni
	 	 Priporočamo setveno normo 28 rastlin/m2
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Za glavni in strniščni posevek

Z minimalnimi stroški do 
vrhunskega pridelka

Kaj je KWS AckerFit?
KWS AckerFit je mešanica strniščnih dosevkov podjetja KWS. KWS že desetletja 
po vsem svetu vzgaja, prideluje in prodaja najpomembnejše poljedeljske kulture, 
med njimi tudi strniščne dosevke. Pri izbiri sestavnih kultur smo uporabili svoje 
dolgoletne izkušnje, da bi tako v fitosanitarnem kot v poljedeljskem smislu povezali 
ustrezne vrste v mešanice za različna kolobarjenja.

Na podlagi sistema intenzivnega večletnega raziskovanja je bila razvita idealna 
sestava mešanic in obliovani nasveti za njihovo pridelavo. Poleg tega so bile 
upoštevane lastnosti mešanice, kot so rast mladih rastlin, čas cvetenja, mlada 
biomasa, zamrzovanje in koreninski sistemi.

Korenine so razdeljene na dve vrsti: primarne in sekundarne korenine. V primerjavi 
s sejanjem semen samo ene vrste bodo tla z združevanjem različnih korenin bolj 
prepredena s koreninami, kar omogoča boljše izkoriščanje hranilnih snovi. Za 
razliko od neobdelanih tal se lahko izpiranje hranilnih snovi bistveno zmanjša. 

Sestavo

Bela gorjušica*

Facelija

Lastnosti mešanice: 
n   izkoriščanje fosforja zaradi visoke vsebnosti facelije 
n   >200 rastlin, ki zmanjšujejo okuženost tal z nematodi 

po m2  (Heterodera schachtii)
n   zaradi zmanjševanja prisotnosti nematodov je setev 

možna do sredine avgusta 

n   spodbujanje biološke aktivnosti tal
n  shranjevanje velikih količin hranilnih snovi
n   zaščita pred erozijo tal
n   dober mulč
n   možna proizvodnja gnojil jeseni

KWS ACKERFIT REPICA
Izkorišča fosfor

Primerno za kolobarjenje z oljno ogrščico

KWS ACKERFIT BREZ 
KRIŽNIC

Sestavo

Ajda

Perzijska detelja

Facelija

Grašica

Lastnosti mešanice: 
n   brez križnic 
n   metuljnice obogatijo tla z dušikom iz zraka
n   dobra prepredenost tal s koreninami zaradi 

različnih koreninskih sistemov 
n   povečanje aktivnosti organizmov v tleh
n   zaščita pred erozijo tal
n   vključuje druge vrste kolobarjenja
n   shranjevanje hranilnih snovi v rastlinskem materialu

* otpornost na nematode
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n Sorta ozimnega šestrednega ječmena 

z visokim pridelkom
n Zelo dobra odpornost proti boleznim 

listja in stebla  (Pyrenophora teres)
n Izražena odpornost proti  rumeni 

pritlikavosti (BYDV) in ječmenovi 

mrežasti pegavosti (Pyrenophora teres)
n  Visoka hektolitrska masa 

in masa 1000 zrn 

26

n  Hibridna rž z zelo visokim 

potencialom pridelka zrnja
n  Zelo dobro se skladišči in hrani
n  Primerna za pridelavo v hribovskih 

in nižinskih krajih
n Hibrid izredno redko nalega in polega
n Izjemno odporna proti vremenskim 

stresnim pogojem pridelave

KWS katalog 27KWS katalog
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n Srednje zgodnja sorta tipa resnice 
n  Visoka odpornost proti nizkim 

temperaturam pozimi
n Izrazito čvrsta elastičnost stebla je zelo 

pomembna pri oblikovanju odpornosti 

posevka proti poleganju
n  Zelo visok pridelek zrnja
n Zelo odporna proti rji (Puccinia sp.), 

pepelovki (Erisiphae sp.), sivi listni 

pegavosti (Septoria tritici) ter fuzariozi 

klasja (Fusarium graminearum)

Z tip, Rz / Cr

n  Srednje zgodnja sorta tipa resnice
n  Odporna proti poleganju
n  Nizka občutljivost na mraz
n  Odlični parametri pekovske kakovosti: 

visoka hektolitrska masa (78-81 kg/hL), 

visoka vsebnost beljakovin (14-15%) ter 

nizka vrednost P/L (0,6 - 0,8)
n  Odporna proti Fusarium in DON
n  Odporna proti aktivni substanci 

Chlortoluron

n  Hibridna rž namenjena proizvodnji 

bioplina in pridelavi krme 
n  Zelo visok pridelek biomase in metana, 

zelo dobro se skladišči kot silaža 
n Zelo visoka odpornost proti rjavi rji 

in Rhynchosporium
n  Hibrid izredno redko nalega in polega
n  Izjemna odpornost proti stresnim 

pogojem pridelave 

n  Srednje zgodnja sorta tipa golice
n Izražena odpornost proti nizkim 

temperaturam pozimi
n  Visoka odpornost proti listni rji  

(Puccinia sp.)
n  Visoki parametri pekovske kvalitete: 

visoka vrednost W, nizka P/L ter visoka 

hektolitrska masa

Sorta ozimne pšenice

Sorta ozimne pšenice

Sorta ozimne pšenice

Sorta ozimnega večrednega ječmena

Hibridna rž

Hibridna rž za bioplin
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NOVALIS d.o.o.
Usnjarska ul. 7
SI-2000 Maribor
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