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PRIDELOVALEC REKORDER!

Marjeta MOHORIČ
vodja trženja

Natečaj PRIDELOVALEC REKORDER! in PRIDELOVALEC ZMA-
GOVALEC! se je v Sloveniji že dodobra uveljavil in skoraj v vseh 
"kategorijah" smo lahko razglasili rekorderje. Leto 2022 pa je za 
pridelavo veliko bolj muhasto. Mokro/suho ali hladno/vroče vreme 
nikakor ne pride ob pravem času. Pa kljub temu, pridelki ozimnih 
žit so bili zelo dobri, če so le bili upoštevani vsi agrotehnični ukrepi in ni 
bilo toče. V takih razmerah je še posebej pomembno, da izbiramo KLIMAFIT sorte, ki 
so skozi več let pokazale stabilne pridelke (več na strani 13 ).

ZMAGOVALCE in REKORDERJE leta 2022 bomo razglasili v mesecu decembru 2022!

Dobitniki nagrade: Pridelovelec rekorder/zmagovalec 2016-2021

Čestitamo vsem pridelovalcem, zmagovalcem in rekorderjem!
Dobra setev, dobra žetev – skupaj z ekipo saatbau!

PŠENICA (14% vlage)

2017 Stanko KLEMENČIČ, PTUJ AMICUS  10.081 kg/ha

2018 Stanko KLEMENČIČ, PTUJ TIBERIUS 9.076 kg/ha

2019 Jože ZVER, VELIKA POLANA TONNAGE 9.923 kg/ha

2020 Stanko KLEMENČIČ, PTUJ TIBERIUS 11.272 kg/ha

2021 Stanko KLEMENČIČ, PTUJ AMICUS 10.694 kg/ha

JEČMEN (14% vlage)

2017 PANVITA/Boštjan FERENČAK HANNELORE  9.561 kg/ha

2018 KPC JABLJE, JABLJE MICHAELA 7.930 kg/ha

2019 Silvo KORPAR, KIDRIČEVO LENTIA 10.240 kg/ha

2020 PANVITA/Boštjan FERENČAK AMBROSIA 10.939 kg/ha

2021 Anton PERŠUH, CIRKOVCE AMBROSIA 8.526 kg/ha
 

SILAŽNA KORUZA (SS, suha snov)

2017 Janez LEBEN, DUPLJE MILANNO 28.308 kg/ha

2018 Simon MILAVEC, GRADAC ABSOLUTO® DKC5065 34.683 kg/ha

2019 Janez KRAMAR, MIRNA PEČ ABSOLUTO® DKC5065 31.561 kg/ha

2020 Aleksander RAČNIK, BRASLOVČE KEDIRO 39.172 kg/ha 

2021 Janez LEBEN, DUPLJE KEDIRO 34.671 kg/ha

KORUZA ZA ZRNJE (14% vlage)

2017 Jan ŠKROBAR, LJUTOMER ANDREO® DKC4814 18.000 kg/ha

2018 Milan ŽALIK, ČRENŠOVCI AURELIO® DKC4943 18.849 kg/ha

2019 Franc HORVAT, DESTRNIK AURELIO® DKC4943 18.546 kg/ha

2020 Damjan ŠEME, GROSUPLJE AURELIO® DKC4943 21.278 kg/ha 

2021 Stanko KLEMENČIČ, PTUJ ASSPRO® DKC 5206 20.504 kg/ha

SOJA (13% vlage)

2016 ŽIPO LENART/Milan REPIČ ES MENTOR  5.180 kg/ha

2017 PERUTNINA PTUJ/Klemen KAUČIČ ES MENTOR 4.478 kg/ha

2018 Slavko KRPIČ, KUZMA ALTONA 3.910 kg/ha

2019 PP AGRO/Dejan KOCBEK ALTONA 4.507 kg/ha

2020 Jan CIRJAK, ARTIČE ALTONA 4.718 kg/ha

VODJA TRŽENJA
Marjeta MOHORIČ
Mobi: 041/669 178, Tel: 05/995 63 65
marjeta.mohoric@saatbau.com

PRODUKTNI VODJA
Zvonko GLAŽAR
Mobi: 051/340 250, Tel: 05/995 61 50
zvonko.glazar@saatbau.com

saatbau d.o.o. 
Hajdoše 46a, 
2288 Hajdina, SLO

Tel: 05/995 61 50, 
Fax: 02/754 00 46, 

slovenija@saatbau.com, 
 www.saatbau. com

STROKOVNO SVETOVANJE 
Pomurje, Podravje, Koroška:
Barbara BELŠAK, Mobi: 051/660 573 
barbara.belsak@saatbau.com

Blaž KRANCELBINDER, Mobi: 051/241 446
blaz.krancelbinder@saatbau.com

Dolenjska, osrednja Slovenija, 
Notranjska, Primorska: 
Andrej VENCELJ, Mobi: 051/663 757 
andrej.vencelj@saatbau.com 

Posavska, Celjska: 
Jernej PETERKOVIČ, Mobi: 041/467 667 
jernej.peterkovic@saatbau.com

Gorenjska:
Janez VREČEK, Mobi: 041/533 693 
janez.vrecek@saatbau.com



KRMNA SORTA PŠENICE

CHEVIGNON  [3]
Nova dimenzija pridelka

CHEVIGNON je nova, srednje pozna, visoko rodna golica z 
impresivnimi rezultati v Nemčiji in Franciji. Navdušujejo tudi 
podatki uradnega preizkušanja v Avstriji. Sorta CHEVIGNON, kot 
da je narejena za živinorejske kmetije: zelo tolerantna na žitne 
bolezni - fuzarioze, ki se razvijajo v tleh z dosti žetvenih ostankov. 
Rastlina je nižja, stabilna in dobro prenaša presežke mineralizira-
nega dušika. Maksimalni pridelki so pričakovani na tleh z 
zadostno količino talne vlage, ker pa je sorta kompezacij-
skega tipa je primerna tudi za poznejše setve in na nekoliko lažjih 
tleh.

• maksimalni pridelki na težjih in zelo dobri na lažjih tleh
• za živinorejske kmetije
• tolerantnost na bolezni žit
• ko je pomemben le pridelek

„CHEVIGNON me je prepričal z dobro 
tolerantnostjo na bolezni (fuzarioze) in 
poleganje. Slama je nizka in dobra za nastilj. 
CHEVIGNON ima odličen pridelek in se 
zelo dobro mlati. Opazil sem, da odlično 
izkorišča dodani dušik.“

Simon DOBNIK
 KUNGOTA PRI PTUJU

IZJAVA:

NOVO



KRUŠNA SORTA PŠENICE

AMICUS [6]
Nagradi Vas s pridelkom

AMICUS je preizkušena, zelo zgodnja sorta ozimne pšenice, 
potomka sorte Apache, žlahtnjena ravno za naše klimatske 
razmere. Klas je v tipu golice, v katerem je zrnje za dobro moko. 
Rezultati uradnega preizkušanja potrjujejo, da je AMICUS v 
samem vrhu po pridelku zrnja. Njene genetske lastnosti so 
zgodnjost, stabilnost rastline in izredno velik potencial za 
pridelek. Tudi po kakovosti izjemno donosna sorta.

• zelo velik pridelek na sušnih tleh
• zgodnja sorta
• stabilna rastlina
• večletni rekorder

KRUŠNA SORTA PŠENICE

APEXUS [6]
Zgodaj in kvalitetno

Zgodnja pšenica krušne kakovosti APEXUS je novost na slo-
venskih njivah. Sorta srednje visoke rasti z dobro tolerantnostjo na 
poleganje zagotavlja odlične pridelke. Odlikuje jo tolerantnost na 
nizke temperature in hiter začetek rasti spomladi s čimer dobro 
izkoristi zimsko vlago v tleh. Odlična tolerantnost na bolezni in 
zgodnje dozorevanje sta pomembni prednosti sorte APEXUS.

• zgodnja sorta z zelo hitrim dozorevanjem
• B/A, resnica
• odlična tolerantnost na bolezni, zato primerna tudi 

za sušna območja
• tolerantna na poleganje

KAKOVOSTNA SORTA PŠENICE

AURELIUS [7]
Vreden zlata

AURELIUS je kakovostna sorta pšenice, resnica, potomka 
priznanih staršev Lukullus in Capo.  Srednje zgodnji in srednje 
visok AURELIUS je ohranil kakovostne parametre od staršev, kot 
so: padno število, sedimentacija in hektolitrska masa in izboljšal 
njihov  pridelek. Mlinarji pri tej sorti opažajo velik izplen moke iz 
zrnja, peki pa izjemno kakovostno in za najbolj zahtevne izdelke 
primerno moko. AURELIUS upravičeno nosi naziv Klimafit saj je 
primeren za setev na sušnih območjih, pa tudi za poznejše setvene 
termine, vse do 25. novembra. 

• srednje zgodnja, zdrava in stabilna sorta
• resnica z zelo velikim pridelkom 
• najboljši izplen moke
• dobra kakovost: A/B (Slovenija), BQG: 7 (Avstrija)

NOVO

Vir: AGES, Uradno preizkušanje, 2017-2018, 
sušno območje, 100 % = 8.513 kg/

Pridelek zrnja [relativna vrednost v %]
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KAKOVOSTNA SORTA PŠENICE

ACTIVUS [7]
Stopnjevanje pridelka

Nova sorta pšenice resnice za sušna območja je sorta ACTIVUS. 
Kombinacija zgodnosti in velikega pridelka je posebnost v 
sortimentu žit. S sposobnostjo visoke prilagodljivosti na spre-
membo okolja in top-pridelkom se je ACTIVUS dokazal v 
mnogih evropskih državah od Francije do Ukrajine. Sorta je 
dobro tolerantna na pepelovko in pšenično rjo. Zaradi tipa sorte 
jo lahko sejemo od začetka oktobra do novembra.

• zgodnja, zdrava in stabilna sorta
• odlično razraščanje
• tolerantna na strese
• dobra kakovost: A/B (Slovenija), BQG: 7 (Avstrija)



PRIPOROČENA TEHNOLOGIJA PRIDELAVE OZIMNIH PŠENIC 

Značilnost sorte AMICUS: primerna za zgodnejšo setev (oktobra), setvena norma je večja, prvo dognojevanje je izdatnejše.

Za dobre pridelke ozimnih pšenic moramo posevku že jeseni zagotoviti okoli 40 kg N/ha.

 

 ALBERTUS [9] AURELIUS [7] ACTIVUS [7] AMICUS [6] APEXUS [6] TIBERIUS [4] CHEVIGNON [3]

Dognojevenje z dušikom (N), kg/ha

1. dognojevenje (EC 21–29, začetek vegetacije) 40–60 40–60 50–60 60–80 60-80 50–70 60–70

2. dognojevenje (EC 31–32, začetek kolenčenja) 40–60 40–50 30–50 30–50 30–50 50–70 40–60

3. dognojevenje (EC 49–55, začetek klasenja) 40–60 40–70 40–70 40–50 40–50 20–40 30–50

Varstvo rastlin

Regulator rasti: Za doseganje velikih donosov je uporaba regulatorja rasti priporočljiva. (Primeren čas: začetek vegetacije EC 28–30). Najboljša je split metoda.

Stabilnost: 5 3 4 2 4 4 3

Zdravje listne mase: Le z uporabo fungicidov lahko izkoristimo genetski potencial sorte. Upoštevamo navodila prognostične službe.

Zdravje klasa: Pri intenzivni proizvodnji s škropljenjem med cvetenjem minimaliziramo Fuzarioze v klasu.

PŠENICA IZBOLJŠEVALKA

ALBERTUS [9]
Boljše kakovosti pšenica še ni imela!

Pri ocenjevanju najpomembnejših pokazateljev kakovosti zrnja 
in moke, sorta ALBERTUS dosega prvo mesto. Najboljša ocena 
(ocene 8 in 9) za hektolitrsko maso, sedimentacijsko vrednost in 
vsebnost beljakovin. Prav tako izstopajo lastnosti: stabilnost 
padnega števila, zrnje v klasu ne kali, tolerantnost na bolezni 
klasa in še mnoge druge.

• zgodnja sorta
• najvišja sedimentacijska vrednost
• odlična ocena za vsebnost beljakovin in hektolitrsko maso
• izjemna kakovost: A (Slovenija), BQG 9 (Avstrija), I (Hrvaška)



IZJAVA

"Sorto TIBERIUS sejemo odkar je bila na 
voljo za setev v Sloveniji. Zanjo se odločamo, 
ker ji naša zemlja in tehnologija ustreza. 
Vsako leto nas TIBERIUS navduši s količino 
pridelka in odlično kvaliteto ob žetvi."

KRUŠNA SORTA PŠENICE

TIBERIUS [4]
Hektolitrska masa – za cesarja

Zaradi odkupnih cen zanimiv tip pšenice, ki dosega najvišje 
pridelke z zmerno kakovostjo. To je sorta TIBERIUS. Golica 
TIBERIUS se genetsko razlikuje od večine ostali krušnih in 
kakovostnih sort. Pridelek gradi na velikem klasu, zato se tudi 
manj razrašča. Sejemo jo pozneje. S prvim pomladanskim 
dognojevanjem in primernim rastnim regulatorjem uravnava-
mo število stranskih stebel. Optimalni sta dve stebli na 
rastlino. Ima izjemo veliko hektolitrsko maso in dober izplen 
moke.

• najvišji pridelek
• nadpovprečno velika hektolitrska masa
• perfektna stabilnost
• dober izplen krušne moke iz zrnja

Franc PETERKOVIČ,
 POSAVJE



OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI

SU LAUBELLA
Odlična kakovost

SU LAUBELLA je zelo donosen ozimni, dvovrstni ječmen, večkratni 
zmagovalec uradnega preizkušanja v Avstriji (AGES). SU LAUBEL-
LA je zelo prilagodljiva sorta ječmena in tako primerna za setev v 
vseh regijah. Sorta je stabilna in odlično izkorišča dušik v tleh. Na 
bolezni je SU LAUBELA zelo tolerantna.

Posebna odlika sorte SU LAUBELA je veliko, debelo zrnje in 
nadpovprečna krmna vrednost, zato je kot nalašč za prehrano 
živali.

• večkratni zmagovalec uradnega preizkušanja v Avstriji (AGES)
• srednje zgodnji ječmen, nizke rasti
• zelo veliko in debelo zrno
• dobra tolerantnost na bolezni

OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI

LENTIA
Presega vse

Sorta ječmena LENTIA je posebna zgodba o uspehu. Veliko zrnje, ki 
dozoreva v stabilnem dvovrstnem klasu sorte LENTIA nam 
zagotavlja pridelek, ki presega vse dvovrstnike. V sušnih območjih 
ima pridelke večje tudi od večvrstnih sort. 
Vsi, ki poznamo HANNELORE, lahko za sorto LENTIA povzame-
mo, da sta si sorti precej podobni po višini, času zorenje in velikosti 
zrnja, je pa LENTIA še boljša po pridelku, posebej pa izstopa njena 
tolerantnost na bolezni in prilagodljivost na zgodnje setve. 

• za 5 zabojev piva večji pridelek/ha
• zelo visoka kakovost zrnja
• stabilna in zdrava rastlina
• maksimalna toleranca proti rumenenju 

ječmena (BaYMV virus – typ 1)

OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI

HANNELORE
Priboljšek v jaslih

Ječmen HANNELORE zagotavlja kakovostno in ješčno zrnje, za 
katerega Vam bodo živali hvaležne. Pridelovalci so zelo zadovolj-
ni s sorto HANNELORE, ker je izjemno stabilna in rodna. 
Kombinacija odličnega pridelka in stabilnosti rastline z zdravo, 
stabilno slamo, sta genetski lastnosti ječmena HANNELORE. 
Velikost in dobra meljava zrnja ter dobra absolutna in hektolitr-
ska masa so pri HANNELORE posebnost. Sortni profil dopolnju-
jejo dobra tolerantnost na listno progavost in ožig. V topli jeseni 
je dana možnost za nalet uši in pri zgodnji setvi nevarnost 
infekcije z virusom BYDV.

• zelo velik pridelek
• izjemna velikost zrnja
• stabilna rastlina
• tolerantnost na listni ožig in progavost

NOVO



OZIMNI JEČMEN, VEČVRSTNI

ADALINA
Plemenita za pridelavo

ADALINA je zgodnja, srednje visoka sorta večvrstnega ozimnega 
ječmena. Stabilna rastlina z veliko tolerantnostjo na ječmenovo 
pepelovko, mrežasto progavost in izjemna genetska zasnova so 
podlaga, da daje sorta odlične pridelke. Posebna lastnost, po 
kateri se ADALINA razlikuje od ostalih večvrstnih ječmenov, je 
izjemna velikost zrnja. Zelo natančne analize pričajo o tem, da 
ADALINA s svojo velikostjo zrnja, ki je tudi za 0,3 do 1,0 % 
bogatejše po beljakovinah, prekaša tudi dvovrstne sorte.

• zgodnji čas cvetenja in zorenja
• visok pridelek velikega zrnja
• dobra izkoriščenost dušika
• odličen pridelek (sušna in vlažna tla)



OZIMNA RŽ, SORTA

DUKATO
Junak na polju

DUKATO je novejša sorta, vodilna po pridelku. Kdor prideluje 
populacijsko sorto rži, seje DUKATO. DUKATO predstavlja 
zadnji žlahtniteljski dosežek. Med primerljivimi sortami 
dosega najvišje pridelke zrnja. Sorto  DUKATO odlikuje 
zdravo, močno steblo. Zaradi odličnega zdravstvenega stanja jo 
priporočamo tudi ekološkim pridelovalcem.

• najboljši pridelki med 
populacijskimi sortami

• stabilna rastlina
• zdravo, močno steblo
• dobra tolerantnost na snežno plesen in rjo

OZIMNA RŽ, HIBRID

SU FORSETTI
Vse je popolno

Za rž kot vrsto velja, da v primerjavi z ostalimi strnimi žiti tudi v 
slabših razmerah zagotavlja ekonomijo pridelave. Hibridna rž 
SU FORSETTI se odlikuje z velikim pridelkom. K semenu 
hibrida je dodano do 10 % populacijske sorte. S tem se zmanjša 
možnost okužbe z gljivo rženega rožička. Dobra hektolitrska 
masa in nadpovprečno visoko padno število sta še dodatni dobri 
lastnosti hibridne ozimne rži SU FORSETTI.

• nižja, zelo stabilna rastlina
• izjemni pridelki tudi na slabših tleh
• visoki parametri kakovosti
• setveni odmerek: 3 vreča/ha (v vreči = 850.000 zrn)

CERTIFICIRANO SEME

Kakovostno seme je osnova za dobro in predvsem zdravo 
rastlinsko pridelavo. Žlahtnitelji razvijajo sorte, prilagojene 

različnim rastnim razmeram in za različne namene. Originalno 
certificirano seme zagotavlja pridelovalcem ustrezno kakovost: 

kaljivost, zdravstveno stanje in varnost pridelka. S setvijo novejših 
sort in certificiranega semena izkoriščamo napredek v žlahtnjenju 

in s tem napredek v pridelavi. Certificirano seme je začetek 
uspeha v rastlinski pridelavi, česar se v podjetju saatbau še kako 

zavedamo, zato je v naši ponudbi samo certificirano seme C1, 
najvišje vzgojne stopnje, namenjene prodaji.  

CERTIFICIRANO SEME C1 = modra etiketa prišita na vrečo.

Certi�cirano seme – 
izhodišče za uspeh!
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OZIMNA TRITIKALA

TRIBONUS
Trikrat da

Ozimna tritikala TRIBONUS je rezultat odličnega žlahtnitelj-
skega dela iz Avstrije. Rezultati uradnega preizkušanja so sorto 
TRIBONUS postavili na vrh najboljših sort ozimnih tritikal. 
TRIBONUS je prepoznaven po treh odlikah: odlična prezi-
mitev, stabilnost in izjemen pridelek. Odlikuje se tudi z 
izjemnim zdravstvenim stanjem pridelka.

• odlična prezimitev
• stabilnost
• najboljši pridelek
• zdrava rastlina

OZIMNI KRMNI GRAH

ARKTA
Za čisto setev ali mešanice

Grah ARKTA odlikuje dobra prezimna trdnost in vsestranska 
uporabnost. Primeren je za setev čistih posevkov graha ali za 
vključevanje v različne mešanice za podor, zeleno krmo ali 
silažo. Jesenska setev omogoča zgodnejši pridelek v primerjavi 
s poletnim grahom in zagotavlja visok hektarski donos beljako-
vin. Zaradi zgodnjega spomladanskega razvoja in posledično 
dobre osenčenosti tal grah ARKTA zavira razvoj plevelov in je 
tudi idealen predposevek drugim glavnim kulturam.

• zgodnja sorta
• dobra prezimitev
• primerna masa tisočih zrn: 100-130 g
• priporočilo za setev 90–110 zrn/m2 oz.  

120-150 kg/ha na globino 5 cm

OZIMNA TRITIKALA

CLAUDIUS
Tukaj vlada pridelek 

Ugotovitve kažejo, da se prednost tritikale v primerjavi z 
ostalimi vrstami žit kaže tudi v primernosti pridelave na 
marginalnih območjih. Sorta tritikale CLAUDIUS nas je v letih 
uradnega preizkušanja v Avstriji prepričala, da je žlahtniteljem 
uspelo ustvariti sorto s potencialom za najvišji pridelek. Kot 
sorta z visoko oceno 8 za višino pridelka zrnja in oceno 2 za 
tolerantnost na zmrzal je CLAUDIUS najboljše, kar je do danes 
možno. CLAUDIUS na vseh pridelovalnih območjih z višino 
pridelka odstopa, najbolj pa na slabših tleh. 

• visoka ocena za pridelek zrnja
• odlična tolerantnost na zmrzal
• srednje visoka bil
• zelo zdrav

NOVO

IZJAVA

„Z očetom že več let sejeva sorte SAATBAU. Najprej smo 
sejali samo ječmen, pred tremi leti pa smo poskusili tudi 
trtikalo CLAUDIUS. Pridelek zrnja in slame je bil odličen in 
zaradi majhnih stroškov pridelave, sva bila še posebej 
zadovoljna. V jeseni načrtujemo površine posejane s 
CLAUDIUSom še povečati.  Dober pridelek, majhni stroški 
pridelave,  to je tritikala semenske hiše SAATBAU“

Samo KOLAR PLAVC, 
 LESIČNO



PRAŽITO, DVOZRNICA, EMMER

FARVENTO
Veliko mineralov

Sorta FARVENTO (Triticum dicoccum) je bližnja sorodnica trde 
(durum) pšenice. Odlikuje jo visoka vsebnost beljakovin. 
Mineralna vsebnost pri emmerju je bistveno višja kot pri pšenici. 
Primerna vrsta za ekološko pridelavo. Najstarejša najdba priča, 
da izvira iz bližnjega vzhoda, kjer so jo sejali že pred 9.500 leti.

Za pridelovanje pražita FARVENTO priporočamo:
setev jeseni (od sredine septembra do konca oktobra) cca: 130–200 
kg/ha, setev pomladi (od sredine aprila) cca: 100–180 kg/ha

• stara oblika žita
• zelo trdo zrnje
• bogata z beljakovinami in minerali
• odlična za izdelavo testenin

PRAŽITO, ENOZRNICA, PIRIKA, EINKORN

EINKORN
Stara vrsta pire

Pražito, enozrnica, pirika EINKORN (Triticum monococcum L.) je 
sorta žita, ki spada med stare vrste žit. Diploidna enozrna 
pšenica EINKORN ima več mineralnih snovi in aminskih kislin 
kot pšenica. Visoka količina rumenega pigmenta Beta-karotena 
da pirikini moki rumeno barvo. Ima počasen mladostni razvoj.

Za pridelovanje pražita EINKORN priporočamo:
setev jeseni (od sredine septembra do konca oktobra) cca: 70–150 
kg/ha, setev pomladi (do sredine aprila) cca 90–150 kg/ha

• stara oblika žita
• skromno žito glede rastnih pogojev
• rumena beljakovinsko bogata moka
• žito v skupini: spelta

PIRA

EBNERS ROTKORN
Odlična vsebnost beljakovin

EBNERS ROTKORN je čista sorta pire (Triticum spelta) brez 
kakršnega koli križanja s pšenico, kar omogoča, da je moka iz 
pire EBNERS ROTKORN lažje prebavljiva. Primerna je tudi za 
setve v slabših rastnih razmerah, celo do nadmorske višine 800 
m. Sorta EBNERS ROTKORN je uveljavljena in se že več let 
potrjuje z zelo dobrimi pridelki tudi v ekološki pridelavi. Odlična 
genetska lastnost sorte EBNERS ROTKORN je lažje luščenje 
zrnja.
• velika vsebnost kakovostnih beljakovin 
• dobra prezimitev tudi pri visoki nadmorski višini 
• skromna, pozabljena in zelo uporabna 
• dobro se lušči 

BIO

BIO BIO



PRIPOROČENA TEHNOLOGIJA PRIDELAVE OZIMNEGA JEČMENA, RŽI IN TRITIKALE

Dvovrstni ječemeni (dv): večji setveni odmerek, dognojevanje z dušikom izdatnejše, rastlina je stabilnejša, zrnje je večje. 
Sorto HANNELORE sejemo šele po 5. oktobru.

Rž: Med vsemi ozimnimi vrstami žit (ječmen, pšenica, rž) je v primerjavi znotraj vrste sorta-hibrid, največji pridelek pri hibridni rži.

Za dobre pridelke ozimnih žit moramo posevku že jeseni zagotoviti okoli 40 kg N/ha.

 LENTIA HANNELORE SU LAUBELLA ADALINA DUKATO TRIBONUS 
 ječmen, dv ječmen, dv ječmen, dv ječmen, vv rž, sorta tritikala

Dognojevenje z dušikom (N), kg/ha

1. dognojevenje (EC 21–29, začetek vegetacije) 60–80 60–80 60–80 40–60 50–60 40–50

2. dognojevenje (EC 31–32, začetek kolenčenja) 40–60 40–60 40–60 30–50 30–40 40–50

3. dognojevenje (EC 49–55, začetek klasenja) 20–30 20–30 30–40 30–40  

Varstvo rastlin

Regulator rasti: Regulator rasti: Za uresničevanje velikih donosov je uporaba regulatorja rasti priporočljiva. Primeren čas: začetek vegetacije (EC 28-30) in pojav res (EC37-49)

Stabilnost: 3 2 5 4 5 3

Zdravje listne mase: Zagotovilo za najboljši pridelek pri ječmenu: fungicid (1-2x), pri dolgi in topli jeseni že uporaba insekticida jeseni.

KLIMAFIT® JE ODGOVOR NA 
KLIMATSKE SPREMEMBE

V zadnjih letih se soočamo z raznoterimi vremenskimi 
razmerami, vročina in suša na eni strani, ter obilne in 
močne padavine na drugi strani. Podnebne spremembe 
so nepredvidljive, zato se povečuje povpraševanje po 
robustnih, stabilnih sortah, tolerantnih na stres.

"KLIMAFIT" označujemo le tiste sorte/hibride, ki v nekaj 
letih dosegajo nadpovprečno uspešnost v raznolikih 
rastnih razmerah.

pšenice TIBERIUS [4], ACTIVUS [7], AURELIUS [7]

ječmena ADALINA, HANNELOR

tritikala CLAUDIUS

oljna ogrščica ARTEMIS

Oznako KLIMAFIT® sorta/hibrid pridobi na osnovi: 

• široke genetske raznolikosti 

• nadpovprečnih pridelkov uradnega in mednarodnega 
preizkušanja v različnih pridelovalnih območjih

• sorta se neglede na različne stresne pogoje vedno uvršča 
v sam vrh med preizkušanimi sortami

• preizkušanje se izvaja več let in na različnih lokacijah



Strokovna 

revija za 

uspešno 

poljedelsko 

pridelavo

saatbauer semenarstvo
z Vami od setve do žetve Sortiment za napredne, v pri-

hodnost orientirane pridelovalce.

***strokovno,praktično
***napredna pridelavaod setve do žetve

***

let
»Dobra setev, dobra žetev«

SOUSTVARJAMO KMETIJSTVO

Pred vsakim prevzemom, na njivi preverimo semenski pose-
vek vsaj dvakrat. Med postopkom čiščenja semena, nepres-
tano jemljemo vzorce v katerih preverjamo čistost in količino 
semena. Vzorčenje poteka avtomatsko z vzorčevalnikom, ki 
je v lastni Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES). Ta 
vzorec se preuči glede čistosti, vlažnosti, mase tisočih zrn, 
kalivosti in zdravja. Po odobritvi kvalitete semena s strani 
AGESa se semena tretira in vreči ter ponovno z naključnimi 
vzorci preveri kvaliteta. 

SAATBAU Linz je svoj sortiment slovenskim pridelovalcem predstavil leta 2012, 2013 pa ustanovil hčerinsko podjetje 
SAATBAU d.o.o., Slovenija, zato bomo v tem času pripravili nekaj dogodkov in akcij.

Med kupci ozimnega ječmena, ki nam bodo do 30.9.2022 na naslov SAATBAU d.o.o., Hajdoše 46a, 2288 
HAJDINA ali slovenija@saatbau.com poslali račun bomo izžrebali 10 nagrajencev, ki jim bomo vrnili 10% ku-
pljenega semena.

Med kupci ozimne pšenice, ki nam bodo do 30.11.2022 na naslov SAATBAU d.o.o., Hajdoše 46a, 2288 
HAJDINA ali slovenija@saatbau.com poslali račun bomo izžrebali 10 nagrajencev, ki jim bomo vrnili 10% ku-
pljenega semena.

Več o nagradnem žrebanju na www.saatbau.com/si ali na naši FB strani.

kanal SAATBAU SLOVENIJA,
skupina DOBA SETEV, DOBRA ŽETEV

SAATAU SLOVENIJAwww.saatbau.com/si

Seme je pakirano v enotno embalažo in opremljeno z 
modro etiketo. Barva embalaže označuje rastlinsko 
vrsto, ki je v njej:

Ječmen

Tritikala

Pšenica

Rž



OLJNA OGRŠČICA, HIBRID

ARTEMIS
Olimpijski zmagovalec

ARTEMIS je najnovejši hibrid. Predstavlja nov mejnik v pridelku 
zrnja, vsebnosti in pridelku olja.  ARTEMIS daje odlične pridelke 
tako na sušnih, kot na vlažnih območjih. ARTEMIS je srednje 
zgodnji hibrid glede na čas dozorevanja. Pomembna pa je tudi 
njegova stabilnost. Toleranten je na virus TuYV pa tudi na ostale 
bolezni (ocena 2 na Sclerotinio v Avstriji).

• srednje zgodnje dozorevanje
• odlična stabilnost rastlin
• najboljše ocenjen hibrid po pridelku zrnja 

in vsebnosti olja v Avstriji
• odlična tolerantnost na virus TuYV

Vir: AGES, 2019; povprečje 7 poskusov, 
100% = 4.670 kg/ha

Pridelek zrnja [relativna vrednost v %]
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PREGLED SORT

Dvovrstni ozimni ječmen

LENTIA  5 4 3 5 8 6 6 5 5 310–360 160–210 BIO

HANNELORE  6 3 2 6 8 6 6 2 3 310–360 160–210 

SU LAUBELLA   5 2 5 4 6 6 8 7 7 310–360 160–210
 

Večvrstni ozimni ječmen

ADALINA  4 5 4 5 8 6 6 6 7 280–320 130–180 
 

      Padno Sedim. 
Ozimna pšenica, izboljševalka, kakovostni razred Q 8–9; (A)   število vrednost

ALBERTUS (9) R 3 6 5 9 8 9 8 2 2 300–400 130–210 
 

Ozimna pšenica, kakovostna, kakovostni razred Q 7; (A/B, B/A)

AURELIUS (7) R 4 5 3 5 7 8 7 6 6 300–400 130–220 BIO

ACTIVUS (7) R 2 4 4 4 5 7 6 8 6 300–400 130–210 

LISKAMM (7) G 4 6 3 8 8 8 7 5 4 400–450 175–200 
 

Ozimna pšenica, krušna, kakovostni razred 4–6; (B, B/C)

AMICUS (6) G 3 3 2 5 4 6 7 8 6 400–500 160–230 

TIBERIUS (4) G 4 4 4 3 6 3 7  8 300–400 130–210 

APEXUS (6) R 2 3 4 4 7 7 6 7 6 400–500 160–230
 

Ozimna pšenica, krmna, kakovostni razred 2–3; (C,C/B)

CHEVIGNON (3) G 5 3 4 3 5 5 4 9 9 300-440 140-220 
 

Večzrna pira

EBNERS ROTKORN  6 9 7 9 6 1 6 3  120–170 (klaskov) 180–240 
  

Ozimna rž, hibrid

SU FORSETTI  6 4 4 2 7  6 7  255  3 vreče/ha 
 

Ozimna rž, populacijska sorta

DUKATO  5 6 5 3 5  6 3  300–350 120–145 BIO
 

Tritikale

TRIBONUS  4 4 3 4 2  6 6  250–400 120–200 

CLAUDIUS  5 6 6 4 2  5 7  250–400 120–200 BIO

 

OZIMNI KRMNI GRAH

ARKTA           90–110 120–150 
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Legenda 

[9]  zelo pozna, zelo visoka, zelo nestabilna, visoka
vsebnost beljakovin, slaba prezimitev, visoko padno
število, visoka sedimentacijska vrednost, velika
hektolitrska masa, velik pridelek

Tip klasa:
[G] golica, [R] resnica
Kakovostni razred:
[Q9] zelo velik, [Q1] nizek

[1] zelo zgodnja, zelo nizka, zelo stabilna, nizka
vsebnost beljakovin, dobra prezimitev, nizko
padno število, nizka sedimentacijska vrednost,
majhna hektolitrska masa, majhen pridelek

AGES – Inštitut za preizkušanje sort – Opisna lista Avstrije

saatbau d.o.o., Hajdoše 46a, 2288 Hajdina, SLO, 
Tel: 05/995 61 50, Fax: 02/754 00 46,  www. saatbau. com, slovenija@saatbau.com


