


GENIUS  E
OZIMNA PŠENICA - 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.



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

 Razvoj 
   klasenje / zorenje  zgodnje / srednje zgodnje 

 

   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   240 - 270                      180 - 200 
 Optimalne setve/sredina oktobra  310 - 350   200 - 220 
 Pozne setve/zadnja dekada oktobra  400 - 450   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 
 

    60-70 kg / ha N 
 

  Klasenje  RF 47/49 
 

    60-70 kg / ha N 
 

 Višina  /   stabilnost  Srednje visoka   /  srednja 
 

 Regulatorji rasti:  
 RF 31 0,4 – 0,5 CCC+ 0,15-0,2 Moddus 

 

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

Pepelasta plesen : +++  Septorija lista :  +++ 
 Fuzarioze klasa : +++  Rumena rja: +++    Rjava rja: ++ 
DTR (Pyren. tritici-repentis) :  0   Mozaik virus: odporna 
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 
 Ghayta je sorta občutljiva na herbicide iz 

skupine chlortolurona.  

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.



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.

 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 
  
 

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!!!



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

 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   ++   

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!!!



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.

 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 

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.



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.

KATHMANDU
DVOREDNI OZIMNI 

JEČMEN

Uvrščen 2016 leta prvič na evropsko 
sortno listo kot najboljrodna sorta dvorednega ječmena

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 

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.



RUZENA 
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.

NOVOLeta 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



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.

FERVENTE
OZIMNI

OVES 

NOVO

SOrTNA ZNAČILNOST
Izjemno visok potencial rodnosti. 
Zgoden, odporen na poleganje.
Pridelek odlične kakovosti primeren 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



REZULTATI DEMO
POSKUSOV 2020

ANTON MEDVED /PŠENICA - Stražgonjca Spravilo: 20.07.2020, Tip tal: srednje lahek 

SORTA vl. ob spravilu HL BELJAKOVINE PADNO ŠT. SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha (14%vl.)
GENIUS 12,5 75,6 14,4 405 55 9.142
SOBRED 11,9 75,7 12,5 364 38 10.392
GHAYTA 11,6 74,2 14,6 434 56 8.491
CERAMUS 11,6 72,2 15,9 386 68 8.341

DEJAN BREZNIK /PŠENICA - Duplek  Spravilo: 21.07.2019, Tip tal: srednje lahek 

SORTA vl. ob spravilu HL BELJAKOVINE PADNO ŠT. SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha (14%vl.)
GENIUS 12,0 80,1 14,3 351 67 8.313
SOBRED 12,1 79,2 13,0 300 38 10.103
GHAYTA 11,8 80,0 14,4 361 56 7.492
CERAMUS 12,3 79,3 14,6 322 61 8.566

ANTON MEDVED /JEČMEN - Stražgonjca Spravilo: 08.07.2020, Tip tal: lahek 

SORTA vl. ob spravilu HL pr.14% vl(kg/ha)
KATHMANDU 13,0 65 8.780
ELLEN 13,1 64 9.418
RUZENA 13,8 65 9.640

PANVITA /JEČMEN Setev: 23.10.2019, Spravilo: 23.7.2020 

SORTA vl. ob spravilu HL pr.14% vl(kg/ha)
KATHMANDU 17,6 62,4 9.960
SU ELLEN 17,3 61,1 10.196
RUZENA* 17,4 64,1 11.581

DAMJAN COPOT /PŠENICA - Kokoriči Spravilo: 21.07.2020, Tip tal: težek 

SORTA vl. ob spravilu HL BELJAKOVINE PADNO ŠT. SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha (14%vl.)
GENIUS 13,7 79,7 13,4 302 20 8.797
SOBRED 13,3 77,7 9,6 391 52 9.297
GHAYTA 13,6 77,1 14,2 411 60 7.814
CERAMUS 13,3 75,7 13,8 364 53 9.334

DAMJAN COPOT /JEČMEN - Kokoriči Spravilo: 08.07.2020, Tip tal: težek 

SORTA vl. ob spravilu pr.14% vl(kg/ha)
KATHMANDU 10,8 8.981
ELLEN 10,4 9.291
RUZENA 10,8 9.728

PANVITA /PŠENICA  Setev: 23.10.2019, Spravilo: 23.7.2020 

SORTA vl. ob spravilu HL BELJAKOVINE PADNO ŠT. SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha (14%vl.)
GHAYTA 17,2 74,5 14,7 388 78 8.424
CERAMUS 17,0 72,3 14,9 351 77 9.249
SOBRED 16,2 76,1 12,2 373 50 9.541
GENIUS 17,7 77,0 14,0 378 72 9.171

*RUZENA - ZMAGOVALNA SORTA 
PO PRIDELKU MED 18 SORTAMI 
V PRIMERJALNEM POSKUSU

POREDOŠ TOMAŽ - PREDANOVCI 6/PŠENICA Setev: 18.10.2019, Spravilo: 15.07.2020 

SORTA vl. ob spravilu HL BELJAKOVINE PADNO ŠT. SEDIMENT. PRIDELEK kg/ha (14%vl.)
GENIUS 15,7 76,2 13,1 68,3 42,6 9.619
GHAYTA 14,7 73,4 13,3 67,8 46,2 8.761
SOBRED 15,1 76,1 12,2 68,7 37,1 9.000
CERAMUS 16,4 72,3 13,3 69,9 47,2 10.476

POREDOŠ TOMAŽ - PREDANOVCI 6/JEČMEN Setev: 18.10.2019, Spravilo: 08.07.2020 

SORTA vl. ob spravilu pr.14% vl(kg/ha)
KATHMANDU 12,3 9.190
RUZENA 11,8 9.000
SU ELLEN 12,8 9.047



ŽITNA
SEJALNICA 

3P1006NT je sejalnica primerna za sejanje tako v konvencionalno obdelana, kot tudi v  neobdelana
tla, z dodatno možnostjo namestitve pomožnega dvižnega sistema za dodatno stabilnost in
varnost. Na sejalnici je moč zaslediti novo tehnologijo lemežev serije 06, ki poskrbijo za natančno
odlaganje semena. Serija lemežev je v naprej nastavljena za delovanje pod velikim pritiskom in s
tem zagotavlja pravilno penetracijo v tla tudi v najbolj trdovratnih pogojih ali ležečih pobočjih.
Sistem dvojnih diskov zagotavlja dosledno odlaganje semen na želeno globino. Dodatne sejalne
cevi omogočajo setev semena trav in oljne ogrščice. Pri uravnavanju globine setve sodeluje tudi
inovativni sistem zastiralnih koles. Setev je zelo natančna tudi pri višjih hitrostih in nima omejitev
pri setvi semena manjše absolutne teže, saj ima dodatno vgrajeno selekcijsko kolo, ki uravnava
pretok semena in se prilagodi hitrosti vožnje.

TEHNIČNI PODATKI

3P1006NT 3 3 2476 15 19.05

MODEL 
SEJALNICE

DELOVNA 
ŠIRINA (m)

TRANSPORTNA 
ŠIRINA (m)

OSNOVNA 
TEŽA (kg)

ŠTEVILO 
LEMEŽEV

MEDVRSTNA 
RAZDALJA 
(Cm)

 

705 100

PROSTORNINA 
ZALOGOVNIKA (L)

POTREBNA 
MOČ (hp)




