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GENIUS  E
OZIMNA PŠENICA GOLICA -
SUPER IZBOLJŠEVALKA (E 9+)

Kakovost in višja dodana vrednost 
za vse akterje v verigi – pridelovalce, mlinarje in peke 

Na osnovi raziskav pekarske industrijske skupnosti v Nemčiji

Z Geniusom do 20.000 žemljic na hektar več!!!

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

 Razvoj 
   klasenje / zorenje  srednje pozno / srednje pozno 

 

   prezimitev / tolerantnost na sušo  zelo dobra / zelo dobra 
 

  št. klasov/m2;  št.zrn /klasu ; TZT 0 0 0 
     

 Kakovost   + + + + = zelo dobra (visoka) 0 = srednja                     ---- = zelo nizko 
 Surove beljakovine: + + + + 

 

 Meljava:   + + + 
 

 Sedimentacija:   + + + + 
 

 Vpojnost: + + + 
 

 Število padanja:   + + + + 
 

 Prinos volumna: + + + + 
 

 Setvena norma:  Kalivih zrn/m2            cca kg/ha  
 Zgodnje setve / konec septembra   220 - 240                      160 - 180 
 Optimalne setve/sredina oktobra  270 - 310   200 - 220 
 Pozne setve/konec oktobra  350 - 400   220 - 240   
 N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),    Razvojna faza (RF) 
  Od setve do konca razraščanje  RF 13/25 

 

    70-90 kg / ha N 
 

  Intenziven razvoj  RF 31/32 
 

    50-70 kg / ha N 
 

  Klasenje  RF 47/49 
 

    70-90 kg / ha N 
 

 Višina  /   stabilnost Srednje  visoka   /  Dobra 
 

 Regulatorji rasti (če so  dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki) 
 RF 25/29 1,0 l CCC 

 

 RF 31 0,5 - 0,7 l Medax T. 

 RF 39 0,4 - 0,3 l Camposan 

 Tolerantnost na bolezni  ++++=zelo dobra (visoka)  0=srednja  ---- = zelo nizko   
 

Pepelasta plesen : ++++  Septorija lista :  0  
 Fuzarioze klasa : + + +  Rumena rja: +++     Rjava rja: ++ 
DTR (Pyren. tritici-repentis) :  0   
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi  Septoria lista in DTR zajeti 

RF 30/32 Fungicidi širokega spektra  
RF 47/51 Kombinirani fungicidi  

SOrTNA ZNAČILNOST
• Odlična vpojnost, izjemno dober prinos

testa in volumna po RMT kontroli.

• Visoka sedimentacija in vsebnost
kakovostnih beljakovin.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
• Stabilni pridelki in dobra toleranca na

gospodarsko najbolj nevarne bolezni.

• Odlična prilagojenost različnim stresnim
rastnim razmeram.
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Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

GHAYTA E 
OZIMNA PŠENICA – RESNICA 
SUPER IZBOLJŠEVALKA (E 9+) 

Visokorodna izboljševalka 
odličnih pekovskih lastnost

SOrTNA ZNAČILNOST
Srednje zgodnja sorta praviloma odlične kakovosti.
Resice na klasu učinkovito zmanjšujejo škodo zaradi
divjadi in ptičev. Sorta je popolnoma odporna na viruse
iz skupine Mosaic, ki jih prenašajo uši zato je zelo
primerna za zgodnje setve in setve v optimalnih
terminih. Zelo je tolerantna na bolezen trohnenja
koreninskega sistema (Phytopthora sp.), ki se pogosto
razvije na težjih tleh zaradi visoke vlažnosti tal spomladi
ali jeseni in na bolezni iz rodu Fusarium sp.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Zelo učinkovito črpa dušik iz tal in je
uspešna tudi na slabše založenih tleh.
Dobro prenaša morebitne napake pri
dognojevanju z dušikom, kar je vidno v
zelo dobri stabilnosti posevka.
Primerna za pridelavo v intenzivnih in
ekstenzivnih pogojih. Občutljiva na
herbicide, ki vsebujejo aktivno snov
Chlortoluron

NOVO
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ALVIUS E/A 
PRESEVNA PŠENICA GOLICA
(A/E KAKOVOST)

Za obilen, kakovosten 
in varen pridelek 

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

SOrTNA ZNAČILNOST
ALVIUS izhaja iz ciljanega programa križanja za alternativno
pšenico. Tako kot jare pšenice ne potrebuje fazo nizkih temperatur
za poznejši generativni razvoj, hkrati pa je za razliko od jarih pšenic
odporen na nizke temperature in ima odlično prezimitev.
Selekcioniran je za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov
tudi v primeru pozne jesenske ali zimske setve. Prilagojen je
skrajšanemu vegetacijskemu obdobju in v primeru poznih setev
prinaša višje pridelke kot klasične sorte ozimne pšenice primerljive
kakovosti. To dejstvo omogoča zmanjševanje ustvarjanja delovnih
konic in znižuje pritisk škodljivcev in plevelov.  

TEHNOLOŠKE
ZNAČILNOSTI
Srednje visoka, zelo stabilna in
odlično prilagojena različnim
stresnim rastnim razmeram.
Dobra toleranca na gospodarsko
najbolj nevarne bolezni.
Visok in zelo stabilen pridelek A
kakovosti dosega tudi z nižjo
zalogo N. 
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Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

FAUSTUS B 
PŠENICA GOLICA 

Visok in praviloma 
stabilen pridelek 

SOrTNA ZNAČILNOST
Visoka učinkovitost uporabe N, kar pomeni
manj dušika in CO2 na kg kruha.
Odlično ohranja kakovost in optimalno
padno število tudi pri poznem spravilu.
Primerna za setev na vseh tipih tal.
Odlična toleranca na stresne pogoje rasti v
kritičnih fazah razvoja. 

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Stabilni pridelki in dobra toleranca na
gospodarsko najbolj nevarne bolezni.
Možnost doseganja visokega pridelka v
intenzivni in ekstenzivni proizvodnji.
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SOBRED
OZIMNA PŠENICA - GOLICA B
KAKOVOSTNEGA RAZREDA

Zgodnja sorta zelo tolerantna na 
visoke temperature in sušne razmere

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

SOrTNA ZNAČILNOST
Zgodnja sorta, nižje rasti, primerna za vse tipe
tal. Dobro tolerantna na vse gospodarsko
nevarne bolezni.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Odlična tolerantnost na stres povzročen z
visokimi temperaturami in pomanjkanjem
vlage v tleh. Zelo učinkovito črpa dušik iz tal
in je uspešna tudi na slabše založenih tleh.
Dobra prilagojenost na ekstenzivne in zelo
intenzivne rastne razmere.

REKORDER PO PRIDELKU!!!

 Razvoj 
   klasenje / zorenje  srednje zgodno / srednje zgodno 

 

   prezimitev / tolerantnost na sušo  zelo dobra / zelo dobra 
 

  št. klasov/m2;  št.zrn /klasu ; TZT ++ + ++ 
 

     Kakovost          + + + + = zelo dobra (visoka)             0 = srednja                     ---- = zelo nizko 
 Surove beljakovine: + +  

 

 Meljava:   + +  
 

 Sedimentacija:   + +  
 

 Vpojnost: + +  
 

 Število padanja:   + + + +  
 

 Prinos volumna: + +  
 

 Setvena norma:  Kalivih zrn/m2            cca kg/ha  
 Zgodnje setve / konec septembra   300 - 350                     200 - 220 
 Optimalne setve/sredina oktobra  400 - 450   220 - 240 
 Pozne setve/zadnja dekada oktobra  450 - 500   240 - 250 
   N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),    Razvojna faza (RF) 
  Od setve do konca razraščanje  RF 13/25 

 

    70-90 kg / ha N 
 

  Intenziven razvoj  RF 31/32 
 

    70-90 kg / ha N 
 

  Klasenje  RF 47/49 
 

    50-60 kg / ha N 
 

 Višina  /   stabilnost  nizka   /  dobra 
 

 Regulatorji rasti:  
 RF 31 0,4 – 0,5 CCC 

 

 Tolerantnost na bolezni  ++++=zelo dobra (visoka)  0=srednja  ---- = zelo nizko 
  

 

Pepelasta plesen : +++  Septorija lista :  0 
 Fuzarioze klasa : +++  Rumena rja: ++     Rjava rja: ++ 
DTR (Pyren. tritici-repentis) :  0   
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi  Septoria lista in DTR zajeti 

RF 30/32 Fungicidi širokega spektra  
RF 47/51 Kombinirani fungicidi 

 RF 58/65 Fungicid na bazi azola+insekticid 
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Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi
lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511 ali g. Alojza Glavača Mlinopek d.o.o. tel: 041 517 307

SU COSSANI
HIBRIDNA RŽ

Rekorder po pridelku 
in kakovosti

SOrTNA ZNAČILNOST
V večletnih poskusih pri nemškem BSA
ocenjen kot najbolj roden hibrid v sušnih
pogojih rasti in razvoja 9/9.
Odlična krušna kakovost. 
Primeren za setev na vseh tipih tal.
Primeren za ekstenzivni in intenzivno
pridelavo.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Odlična oploditev v fazi cvetenja in
tolerantnost na gospodarsko najbolj nevarno
bolezen rži Rženovega rožička.

REKORDER PO PRIDELKU 
IN KVALITETI!!!

 Razvoj  Zelo dobro razrašča tudi pri nizkih temp. 
   Višina  / stabilnost   srednje / dobra 

 

   klasenje / dozorevanje   srednje zgodaj / zgodaj 
 

  št. klasov / m 2; št.zrn / klas ; TZT + + + 0 + 
 

 Kakovost - Odlična zelo uravnotežena pekovska kakovost 
  + + + + = zelo dobra (visoka) 0 = srednja  ---- = zelo nizko 
 Amilogram viskozitet: + + + + 

 

 Hektolitrska masa:   + + 
 

 Vsebnost škroba:   0 
 

 Surove beljakovine:    0 
 

 Število padanja:   + + + + 
 

 

 Čas setve: 
 Lahka peščena tla, izrazito težka tla Konec septembra - do sredine oktobra 
 Dobra strukturna tla Začetek do konec oktobra 
 Setvena norma :  Zrn/m2 Zelo lahka tla Dobra tla 
 Zgodnja setev / sredina septembra 160 - 190                            160 - 190 
 Optmalnen čas setve /kon. sept - zač. okt 190 - 220  /   2.0 mio 

zrn ali 2 setveni 
enoti/ha                        

190 - 220  /   2.0 mio 
zrn ali 2 setveni 

enoti/ha                       
 Pozna setev/ sred.okt - konec okt. 260 - 300 220 - 260 
N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),   N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin), 

 Od setve do konca razraščanje RF 13/25 
 

    80-100 kg / ha N 
 

 Intenziven razvoj  RF 32/37 
 

    30-50      kg / ha N 
 

 Višina  /   stabilnost  Srednje  visoka/dobra 
 

 Regulatorji rasti  - ob upoštevanju setvenih norm niso potrebni      
 

Tolerantnost na bolezni + + + + = zelo dobra (visoka) 0 = srednja  ---- = zelo nizko 
 Plesen    +++   Rjava rja    ++ 
 Rynhosporium  ++   Rženova glavnica   ++   
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ELLEN
VEČREDNI OZIMNI 
JEČMEN

Rekorderka - odlična stabilnost in 
kvaliteta pridelka v vseh pridelovalnih pogojih

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

SOrTNA ZNAČILNOST
Zgodnji krmni ječmen odlične rodnosti. HL
teža na nivoju dvorednih sort. Prilagojen
rastnim razmeram na vseh tipih tal. Hiter
mladostni razvoj in zapiranje vrst. 

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Odlična tolerantnost na pegavost in odlična
tolerantnost na ječmenovo listno pegavost.
SU ELLEN je odporna na viruse BaYMV-1 in
BaYMV-2 ter visoko tolerantna na BaMMV
virus.
Visoki in stabilni pridelki v intenzivni pridelavi.
Dobro prenaša pozne setve.

 Razvoj - velika moč razraščanja 
   klasenje / zorenje  srednje zgodnje / zgodnje 

 

   prezimitev / tolerantnost na sušo  zelo dobra / zelo dobra 
 

  št. klasov/m2;  št.zrn /klasu ; TZT + +++ +++ 
     

 Optimalen čas setve         Konec septembra  
 Setvena norma - zgodnja setev in dobra priprava tal 260-280 zrn/m2, cca (160 - 180 kg/ha) 

- pozna setev, slabša priprava tal 320-360 zrn/m2, cca (190 - 220 kg/h)   
     
 Setvena norma:  Kalivih zrn/m2            cca kg/ha  
 Zgodnje setve / konec septembra   260 - 280                      160 - 180 
 Optimalne setve/začetek oktobra  280 - 320   180 - 200 
 Pozne setve/konec oktobra  360 - 380   220 - 240   
 Gnojenje   
Jeseni za razkroj organske 
mase predposevka dodati 

20 kg N / ha, po potrebi v kombinaciji z Mg (<pH) in Mn (> pH, 
lahka tla) 

 

  Od setve do konca razraščanje  RF 25 
 

    50-60 kg / ha N 
 

  Intenziven razvoj  RF 30/31 
 

    30-40 kg / ha N 
 

  Klasenje  RF 47/49 
 

    40-60 kg / ha N 
 

 Višina  /   stabilnost Srednje  visoka   /  Dobra 
 

 Regulatorji rasti (če so  dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki) 
 RF 31/32 0,25 - 0,35 l Moddus 

 

 RF 39/49 0,4 Moddus + 0,3 Camposan 

 Tolerantnost na bolezni  ++++=zelo dobra (visoka)  0=srednja  ---- = zelo nizko   
 

Mozaik virus : +++  Plesen :  + + + + 
 BYDV virus : ++++  Rje: ++ 
Ramularia :  ++  Rynchosporium : ++ 
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi  RF 32 tebukonazol 

RF 47/49 tebukonazol 
V primeru zgodnjih setev in tople jeseni priporočamo pregled in po potrebi zatiranje uši 
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Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

RUZENA 
DVOREDNI OZIMNI 

JEČMEN 

Leta 2019 prvič uvrščen na evropsko 
sortno listo kot najbolj rodna sorta dvorednega ječmena 

SOrTNA ZNAČILNOST
ZGODEN, PRODUKTIVEN IN STABILEN
Izjemno visok potencial rodnosti. V primerjalnih
poskusih DBA ocenjen z najvišjo možno oceno
(9). Povprečni pridelek vseh lokacij 3% višji od
najboljšega standarda. Primerna za setev na
vseh rastiščih. Odporna na poleganje. Pridelek
zrnja atraktivnega izgleda in odlične kakovosti.
Praviloma visoka HL teža zrnja.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Odlična zdravost in kakovost slame.
Zelo hitro nalivanje zrnja in dobra tolerantnost
na stres povzročen z primanjkljajem padavin.
Primeren za gojenje v intenzivnih in
ekstenzivnih pogojih.

Rekorder
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KATHMANDU
DVOREDNI OZIMNI 
JEČMEN

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno
prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

Za vsa rastišča in 
vedno odlični pridelki

SOrTNA ZNAČILNOST
V primerjalnih poskusih DBA ocenjen z
najvišjo možno oceno (9). Povprečni pridelek
vseh lokacij 2% višji od najboljšega standarda. 
Zgoden, odporen na poleganje.
Pridelek odlične kakovosti.
Praviloma visoka HL teža zrnja. 

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Stabilni pridelki na vseh rastiščih. 
Prilagodljiv glede časa setve.

Rekorder med dvorednimi ječmeni

 Razvoj - velika moč razraščanja 
   klasenje / zorenje  srednje zgodno / srednje zgodno 

 

   prezimitev / tolerantnost na sušo  zelo dobra / zelo dobra 
 

  št. klasov/m2;  št.zrn /klasu ; TZT ++++ + ++ 
     

 Optimalen čas setve         Konec septembra  
 Setvena norma - zgodnja setev in dobra priprava tal 260-280 zrn/m2, cca (160 - 180 kg/ha) 

- pozna setev, slabša priprava tal 320-360 zrn/m2, cca (210 - 220 kg/h)   
   
 Setvena norma:  Kalivih zrn/m2            cca kg/ha  
 Zgodnje setve / konec septembra   260 - 280                      160 - 180 
 Optimalne setve/začetek oktobra  280 - 320   180 - 200 
 Pozne setve/konec oktobra  360 - 380   220 - 240   
 Gnojenje   
Jeseni za razkroj organske 
mase predposevka dodati 

20 kg N / ha, po potrebi v kombinaciji z Mg (<pH) in Mn (> pH, 
lahka tla) 

 

  Od setve do konca razraščanje  RF 25 
 

    70-90 kg / ha N 
 

  Intenziven razvoj  RF 30/31 
 

    30-40 kg / ha N 
 

  Klasenje  RF 47/49 
 

    40-60 kg / ha N 
 

 Višina  /   stabilnost Srednje  visoka   /  Dobra 
 

 Regulatorji rasti (če so  dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki) 
 RF 31/32 0,4 - 0,5 l Modus 

 

 RF 39/49 0,4 l Medax Top + 0,2 Camposan 

 Tolerantnost na bolezni  ++++=zelo dobra (visoka)  0=srednja  ---- = zelo nizko   
 

Mozaik virus : ++++  Plesen :  +  
 BYDV virus : --  Rje: - 
Ramularia :  +  Rynchosporium : + 
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi  RF 32 prvo škroplj. – fungicid širokega 

spektra 
RF 47/49 škroplj. proti Ramulariji 

V primeru zgodnjih setev in tople jeseni priporočamo pregled in po potrebi zatiranje uši 
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REZULTATI DEMO POSKUSOV 2022
ANTON MEDVED /PŠENICA - Stražgonjca Setev: 28.10.2021 / Spravilo: 18.07.2022, Tip tal: zelo težek 

SORTA Vlaga % HT Beljakovine % FN SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha
FAUSTUS 13,0 79,3 13,0 337 32 8.626
ALVIUS 12,7 80,3 14,9 342 47 8.027
EMBLEM 13,0 79,2 12,6 348 36 7.764
SOBRED 12,4 77,8 13,1 323 33 7.817
GHAYTA 13,0 81,2 15,5 357 50 8.156
ASPEKT 11,9 79,3 13,6 317 39 7.941
GEO 12,0 80,6 15,5 335 47 7.774

DENIS RUDENKO/ Bakovci  Setev: 24.10.2021 / Spravilo: 13.07.2022, Tip tal: zelo lahek 

SORTA Vlaga % HT Beljakovine % FN SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha
ALVIUS 13,0 80,4 14,8 420 49 6.503
GENIUS 14,0 81,0 15,8 336 51 6.548
RENAN 12,4 80,9 15,3 369 49 6.964
GHAYTA 13,0 80,9 15,9 366 52 7.186
GEO 13,0 81,5 15,5 305 50 6.878

ANTON MEDVED /JEČMEN - Stražgonjca Setev: 28.10.2021 / Spravilo: 30.06.2022, Tip tal: zelo težek 

SORTA Vlaga % HT PRIDELEK kg/ha
VIOLA 13,4 64,3 7.622
ELLEN 13,7 66,0 8.423
KATHMANDU 12,7 67,3 8.029
RUZENA 13,2 68,1 8.499

DAMJAN COPOT /JEČMEN - Kokoriči Setev: 24.10.2021 / Spravilo: 30.06.2022, Tip tal: težek 

SORTA Vlaga % HT PRIDELEK kg/ha
ESPRIT 11,8 64,2 7.536
ELLEN 11,3 66,2 7.573
KATHMANDU 12,0 66,6 7.110
RUZENA 11,9 68,2 7.528

KSS MURSKA SOBOTA - JEČMEN - NA NJIVI G.POREDOŠ TOMAŽA - PREDANOVCI 6/PŠENICA - Setev 28.10.2021 / Spravilo 01.07.2022 Setev 28.10.2021 / Spravilo 01.07.2022 

SORTA Vlaga % HT PRIDELEK kg/ha
KATHMANDU 13,3 61,3 6.863
RUZENA 13,5 63,5 7.181
ELLEN 13,3 63,2 6.727
VIOLA 13,4 64,4 7.045
ESPRIT 13,8 63,9 7.454

DAMJAN COPOT /PŠENICA - Kokoriči Setev: 24.10.2021 / Spravilo: 19.07.2022, Tip tal: težek 

SORTA Vlaga % HT Beljakovine % FN SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha
FAUSTUS 13,0 79,2 12,6 322 34 7.394
EMBLEM 13,0 78,9 13,0 360 37 7.853
GHAYTA 11,4 80,5 15,1 351 55 7.456
ASPEKT 11,9 79,0 12,2 324 39 7.317
GENIUS 12,0 80,0 15,5 366 49 7.476

PANVITA /PŠENICA  Setev: 25.10.2021, Spravilo: 21.7.2022 

SORTA Vlaga % HT Beljakovine % FN SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha
GHAYTA 11,4 73,0 14,7 336 57 7.754
GEO 11,3 70,0 14,2 288 53 6.662
RENAN 11,5 74,0 14,3 309 58 6.877
EMBLEM 11,9 80,0 13,1 335 45 8.182
SOBRED 11,7 76,0 11,7 311 30 8.210
GENIUS 11,7 76,0 13,7 339 53 7.554
FAUSTUS 11,5 75,0 13,0 324 44 8.027
ALVIUS 11,0 76,0 14,3 326 54 5.388

KSS MURSKA SOBOTA - PŠENICA - NA NJIVI G.POREDOŠ TOMAŽA - PREDANOVCI 6/PŠENICA Setev 28.10.2021 / Spravilo 14.07.2022 

SORTA Vlaga % HT Beljakovine % FN SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha
SOBRED 13,8 77,5 13,7 69,3 39,2 8.907
ALVIUS 13,9 79,6 14,8 67,2 48,4 7.699
FAUSTUS 14,0 78,4 14,3 68,7 42,8 8.028
GENIUS 14,0 78,4 15,4 71,1 36,0 8.901
ASPEKT 13,8 79,1 15,8 66,4 54,4 7.840
RENAN 13,6 76,1 15,7 68,2 52,9 7.793
GHAYTA 14,0 79,4 14,3 68,7 42,8 7.605
GEO 13,5 77,9 15,5 66,3 52,7 7.746
EMBLEM 13,7 78,1 14,1 69,0 49,1 8.075
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FERVENTE
OZIMNI
OVES 

Vrhunski pridelki 
debelo zrnatega ovsa

SOrTNA
ZNAČILNOST
Izjemno visok potencial rodnosti. 
Zgoden, odporen na poleganje.
Pridelek odlične kakovosti prime -
ren za industrijsko proizvodnjo
kosmičev in krmo

TEHNOLOŠKE
ZNAČILNOSTI
Stabilni pridelki na vseh rastiščih. 
Odlična zdravost in kakovost
slame.
Zelo hitro nalivanje zrnja in dobra
tolerantnost na stres povzročen z
primanjkljajem padavin.
Primeren za gojenje v intenzivnih
in ekstenzivnih pogojih.

Rekorder
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