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Za slovenske 
pridelovalne 

razmere: 
Fao 430-460

Za nami je še eno leto, ki bo konec koncev vsaj za večino še kar 

uspešno. Komaj smo se izvili iz primeža covid ukrepov, nas je 

že pričakala globalna negotovost, kot posledica vojne v 

Ukrajini. Kmetijstvo že lep čas ni bilo v tako nezavidljivem 

položaju. Ljudje enostavno ne vedo, kaj jih čaka v prihodnje. 

Reprodukcijski material za kmetijstvo se je močno podražil, 

vstopili bomo v novo obdobje subvencijske politike, ob vsem 

tem pa je vremenski faktor tisti, ki nas v veliki meri sili k 

premišljeni kmetijski proizvodnji. 

V KGZ Sloga se trudimo, da vam po svojih močeh svetujemo in 

ponujamo reprodukcijski material, ki je kakovosten in 

dostopen po primerljivih cenah. 

Vodilo so nam rezultati prejšnjih sezon tako uradnih 

preizkušanj kot izkušenj naših kmetovalcev. Na tej podlagi tudi 

izbiramo sortiment semenskega materiala za spomladanske 

setve. 

KGZ Sloga že nekaj let sodeluje neposredno s semenarsko hišo 

Marton Genetics. Z njihovimi predstavniki sodelujemo in 

izmenjujemo izkušnje ter se trudimo vse to prenesti v naš 

prostor. Tako želimo pomagati vam pridelovalcem priti do čim 

boljših pridelovalnih rezultatov.

Pred Vami je nov katalog, v katerem ponujamo pester izbor že 

poznanih in preizkušenih hibridov koruze, sončnic, soje, krmnega 

graha in jarih žit semenarske hiše Marton Genetics.

Naj Vam bo v pomoč pri nakupu poljščin, ki temeljijo na kakovosti 

in posledično na zadovoljstvu pridelovalcev.

Več podrobnosti izveste pri naših terenskih svetovalcih, v 

poslovalnicah, v novem katalogu in na spletni strani 

www.sloga.si. 
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Uvod

Skupaj žanjemo uspeh.

leaFY
(Sistem leafy)

NOVOST NA 
SLOVENSKIH TLEH
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Aliste
vedeli? 
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Kazalo vsebine

Nad storžem se oblikuje še vsaj 8 do 12 velikih in 

širokih listov. Tvori se večja količina sladkorjev, saj je 

sprejem fotosinteze večji. Povečata se količina in 

kakovost silaže, zaradi sladkorjev pa je boljša tudi 

ješčnost. 

Na podlagi slovenskih rastnih in klimatskih razmer 

ugotavljamo, da hibridi za silažo dosegajo nižje 

zrelostne razrede kot v madžarskem klimatskem 

področju. Zato so v katalogu vnesena priporočila oz. 

ugotovitve glede zrelosti v naših pridelovalnih 

razmerah.

Za hibride višjih zrelostnih razredov je priporočena 

nižja setvena norma, saj se le tako lahko pokaže njihov 

potencial rodnosti. Manjša gostota rastlin predstavlja 

manjšo konkurenco za rast. Dovolj je prostora za razvoj 

močnega koreninskega sistema. Rastlina lažje 

sprejema vodo in hranila iz tal. Boljši sta tudi stabilnost 

in osvetlitev rastline. 

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo v vseh naših 

poslovalnicah in pri terenskih  svetovalcih. Z veseljem 

bomo pomagali in svetovali pri izbiri primernih hibridov za 

vaše pridelovalne razmere.

Zaupajte kakovosti.                         



Ali ste
vedeli? 

• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

• Hibrid novejše generacije

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja

• Močna olistanost pripomore k večjemu 

sprejemu svetlobe: večji in dobro 

zapolnjeni storži

• Dobro prenaša stresne razmere

• Odlična toleranca na bolezni

laSTnoSTi

Legenda piktogramov

Granulat

odličen Za vaŠo kmeTijo

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 70.000–80.000 zrn/ha

pUSTiTe Se preSeneTiTi

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

močna oliSTanoST Za viSok pridelek

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

Margitta

• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

4

Mv Mardena

5

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–70.000 zrn/ha

SLOGA

PRIPOROČA

NOVO

Poskrbite za ustrezno oskrbo rastlin s 
fosforjem. Uporabite mikrobiološki pripravek 
BioP.  z uporabo tega pripravka se izognete rdečkasto vijoličasti 
barvi na posevku koruze in dosežete znatno višji pridelek.

Ali ste
vedeli? za pridelek 10 ton zrnja na hektar koruza porabi vsaj 7000 ton 

(700 l/m2) vode, pri čemer nista upoštevani evaporacija in 
odcedna voda. 

SLOGA

PRIPOROČA



Ali ste
vedeli? 

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje
Visok potencial

pridelka
Odpornost

na sušo

Ali ste
vedeli? 

• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

Mv 277

• Stabilen hibrid z odličnimi pridelki kljub 

manjši založenosti tal s hranili

• Hiter mladostni razvoj

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja

• Visoka prilagodljivost na stres in 

različne vremenske razmere

• Primeren za srednje težka in težka tla

FAO 310

laSTnoSTi

Legenda piktogramov

FAO 310

Granulat

odličen Za vaŠo kmeTijo

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–70.000 zrn/ha

odličen v STreSniH SiTUaCijaH

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

Delamer

• Nov hibrid z močnimi koreninami

• Dobro prenaša stresne razmere

• Pokončni listi zmanjšajo izhlapevanje vode, 

rastlina lažje prenaša sušo

• Odlična toleranca na bolezni

• Eden najproduktivnejših hibridov svoje 

zrelostne skupine

laSTnoSTi

6

Mv 350

7

SLOGA

PRIPOROČA

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–70.000 zrn/ha

Mv 350

idealna iZBira Za SlovenSke raZmere

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje

• Zgodnji hibrid z visokimi pridelki zrnja

• Odlična stabilnost pridelka

• Srednje visok hibrid z močnimi stebli

• Dobra odpornost na sušo

• Primeren za vse tipe tal

• Prilagodljiv na stres in različne 

vremenske pogoje

NOVO NOVO

Pri previsokih gostotah je velika tekmovalnost rastlin za talno 
vodo in hranila v njej. Posledica je slabša oskrba z ogljikom in 
dušikom. Pride do zmanjšanja velikosti storža in do odmiranja 
zrn.

Koreninski sistem koruze se v največji meri razvije v globini do 30 
cm. Tu je okoli 80 % vse koreninske mase. iz te globine koruza 
absorbira večino vode in hranil. 



• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

Mv 277

• Stabilen hibrid z odličnimi pridelki kljub 

manjši založenosti tal s hranili

• Hiter mladostni razvoj

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja

• Visoka prilagodljivost na stres in 

različne vremenske razmere

• Primeren za srednje težka in težka tla

FAO 310

laSTnoSTi

Legenda piktogramov

FAO 310

Granulat

odličen Za vaŠo kmeTijo

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–70.000 zrn/ha

viSoko prodUkTiven HiBrid

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

Mv 352

• Nov visoko produktiven hibrid

• Hiter mladostni razvoj

• Zelo dobro prenaša mraz in sušo

• Globok koreninski sistem

• Hitro sproščanje vlage iz zrnja

laSTnoSTi

8

Kamaria

9

SLOGA

PRIPOROČA

Mv 350

• Nizek hibrid z visokim potencialom za 

pridelek in kakovost zrnja

• Oblikuje srednje visoke in stabilne 

rastline z močnim in razvitim steblom

• Odlična prilagodljivost na stresne 

situacije

• Primeren za vsa pridelovalna območja in 

tipe tal

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–75.000 zrn/ha

vrHUnSki HiBrid Za Zrnje

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

NOVO

Ali ste
vedeli? Primerneje je pridelovati več hibridov z različno dolžino rastne dobe 

kot enega samega, predvsem z vidika zmanjšanja tveganja pri 
pridelovanju zaradi dejavnikov okolja (suša) in tudi zaradi 
razporeditve delovnih opravil ob spravilu na daljše časovno obdobje.

za krepitev rastlin in pomoč v stresnih situacijah uporabite
mikrobiološki pripravek BiOFOR aCTiVE. za več informacij 
o pripravku se obrnite na naše terenske svetovalce.

Višina rastlin narašča z daljšo rastno dobo. Višje rastline imajo 
navadno več listne mase, kar posredno kaže na večji potencial 
za pridelek zrnja in zelinja.

SLOGA

PRIPOROČA

Ali ste
vedeli? 



Ali ste
vedeli? 

Ali ste
vedeli? za razgradnjo žetvenih ostankov in razkrajanje ostankov 

pesticidov uporabite mikrobiološki pripravek BiOPLUG. za več 
informacij o pripravku se obrnite na naše terenske svetovalce.

• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

Mv 277

• Stabilen hibrid z odličnimi pridelki kljub 

manjši založenosti tal s hranili

• Hiter mladostni razvoj

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja

• Visoka prilagodljivost na stres in 

različne vremenske razmere

• Primeren za srednje težka in težka tla

FAO 310

laSTnoSTi

Legenda piktogramov

FAO 310

Granulat

odličen Za vaŠo kmeTijo

Olek

laSTnoSTi

10

Somodor

11

SLOGA

PRIPOROČA

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000-70.000 zrn/ha

Mv 350

• Hibrid novejše generacije

• Po pridelku presega hibride svoje 

zrelostne skupine

• Nižja rastlina z močnim steblom

• Pokončni listi zmanjšajo 

izhlapevanje vode, rastlina lažje 

prenaša sušo

• Hitro sproščanje vlage iz zrnja

• Velik potencial za pridelek

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–70.000 zrn/ha

viSoko donoSen HiBrid novejŠe generaCije

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

HiBrid priHodnoSTi

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000–75.000 zrn/ha
• Nizek hibrid, ki izpolnjuje vse zahteve 

pridelovalcev zrnja

• Odličen mladostni razvoj

• Hitro sproščanje vlage iz zrnja

• Uspeva v vseh pridelovalnih območjih, 

odličen tudi v sušnih razmerah

• Primeren za vse tipe tal

• Daje odlične pridelke zrnja

Tip zrnja: zobanka

Namen pridelave: zrnje

Setvena norma: 70.000–80.000 zrn/ha

VISoko DonoSen HIbrID noVejŠe GeneraCIje

NOVO

Čas za dognojevanje koruze je razviti 7. do 9. list, kar sovpada z 
višino posevka 50 cm oz. s 1. ali 2. tednom v juniju. Do te faze je 
namreč tehnološko še možen raztros mineralnih gnojil.



UgodnoSTi ZA ZGODNJE 
NAROČILO DO 10. 2. 2023!

V naši Kmetijsko gozdarski zadrugi 
Sloga smo za vas pripravili prav 
posebno ponudbo.

Ob naročilu semenske koruze Marton 
Genetics do 10. 2. 2023 vam podarimo 
praktično darilo – kapo Sloga.

Ob naročilu več koT 10 vreč (70 MK) 
semenske koruze vam 1 dodaTno 
vrečo podarimo (70 mk).

Naročilnica se nahaja na naslednji strani.

kako oddam naročilo?
* na naš spletni naslov: info@sloga.si
* poiščite hibride v naši spletni trgovini: 
   www.slogina-trgovina.si
* po pošti na naslov ene izmed naših poslovalnic
* v naših poslovalnicah
* osebno pri Sloginih terenskih svetovalcih
* podatke o naših poslovalnicah in kontaktih 
   najdete na zadnji strani kataloga

• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

Mv 277

• Stabilen hibrid z odličnimi pridelki kljub 

manjši založenosti tal s hranili

• Hiter mladostni razvoj

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja

• Visoka prilagodljivost na stres in 

različne vremenske razmere

• Primeren za srednje težka in težka tla

FAO 310

Legenda piktogramov

FAO 310

Granulat

odličen Za vaŠo kmeTijo

12 13

SLOGA

PRIPOROČA

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje

Setvena norma: 65.000-70.000 zrn/ha

Mv 350

Tip zrnja: zobanka

Namen pridelave: zrnje

Setvena norma: 70.000–80.000 zrn/ha
VISoko DonoSen HIbrID noVejŠe GeneraCIje

Prekmurje

Primorska

Gorenjska

Notranjska

Koro
šk

a

Štajerska

Šolski center Ptuj
(KGZ Maribor)

Dalamer       10.217 kg/ha
     

Dolenjska

Slovenska Bistrica
(KGZ Maribor)

Dalamer

Rakičan 
(BŠ Rakičan)

Margitta          10.162 kg/ha
Dalamer           10.596 kg/ha

Skakovci
(KGZ Murska Sobota)

Lactosil           13.204 kg/ha

                   

Margitta          
Dalamer          
Kamaria            
Olek            

Jablje*
(Kmetijski inštitut Slovenije)

2022 
Rezultati poskusov koruze 
za zrnje (pri 14-% vlagi)

Gornji Slaveči
(KGZ Murska Sobota)

Dalamer           14.084 kg/ha
Mv 352             13.447 kg/ha

                   

prakTično

darilo
ponUdBa 

velja do

raZprodaje 

Zalog!

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

6.728 kg/ha
 6.462 kg/ha
7.110 kg/ha
6.701 kg/ha

*ekstremno sušne razmere

Kamaria 11.788 kg/ha
Olek 12.412 kg/ha

13.115 kg/ha
Kamaria 15.474 kg/ha
Olek 15.008 kg/ha

Rakičan 
(Panvita)

Margitta          13.541 kg/ha
Mardena
Dalamer  
Classil         

12.514 kg/ha
13.816 kg/ha
10.244 kg/ha

SILAŽA, BIOPLIN Mv Vivasil 440 

HIBRID
ZRELOSTNI 

RAZRED
NAMEN 

UPORABE

Mv 214 280 ZRNJE 

POSEBNOSTI

hibrid z močnimi koreninami in steblom, 
ki zagotavljajo stabilnost in visok pridelek zrnja

močna in visoka rastlina z odlično začetno rastjo,
velikimi storži in stay green efektom



Odpornost
na sušo

Ali ste
vedeli? Setev zelo zgodnjih hibridov je v Sloveniji splošno razširjena kot 

naknadni posevek po enoletni travi in  tudi po žetvi ozimnih žit.

Granulat

»V letošnjem letu sem se odločil za hibrid Marton Genetics. izbrano 
koruzo Mv 170 sem sejal v začetku julija po ječmenu. Kljub slabi vlagi v 
začetku rasti je do sredine oktobra lepo dozorela do trdega, zrelega 
storža. Siliranje za silažo smo izvedli v sredini oktobra. Pridelek je bil 
navdušujoč.«

V sušnih razmerah, ko primanjkuje vlage v tleh, z uporabo 
mikrobiološkega pripravka Biofor active stimuliramo rast in razvoj 
koreninskega sistema, kar vpliva na večji vnos hranil v rastlino.

opombe
Lactosil* Za slovenske pridelovalne razmere spada v zrelostni razred (FAO) 430.

Classil** Za slovenske pridelovalne razmere spada v zrelostni razred (FAO) 460.

 

Ime in priimek Naslov

Poštna številka in pošta Telefonska številka

Koruzo želim dobiti v izbrano poslovalnico (navedite eno izmed poslovalnic) Datum naročila

Podpis
Z naročilom potrjujem nakup koruze za leto 2023 in potrjujem resničnost navedenih podatkov. Hkrati dovoljujem KGZ Sloga Kranj, z.o.o., 

da moje osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z namenom pošiljanja strokovnih informacij s 

področja kmetijstva, pošiljanja promocijskega gradiva in vabil na strokovna predavanja.

kako iZpolniTi naročilniCo

V tabeli v prazna okenca vpišete količino vreč, ki jih želite naročiti. Na voljo sta dve vrsti tretiranj po 70.000 zrn. 

  
   
korit+ maxim Xl/redigo m+ mv Supary            odvračalo proti pticam+ osnovni fungicid + stimulator rasti
   
Force+korit+ maxim Xl/redigo m+ mv Supary    

    

moŽnoSTi TreTiranja

oSeBni podaTki naročnika Za poŠiljanje po poŠTi

/ ni na voljo

laSTnoSTi

Mv 170

15

Tip zrnja: polTrdinka

Namen pridelave: Zrnje, SilaŽa

Setvena norma: 70.000–85.000 zrn/ha

HiBrid S kraTko raSTno doBo

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje Visok potencial
pridelka

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje Visok potencial
pridelka

koriTnamen UporaBe

Zrnje

Zrnje

Zrnje

Zrnje, silaža

Silaža, bioplin

Tip Zrnja

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Fao

300

350

380

330

490

HiBrid

Margitta

Mv 350

Olek

Ivola

Classil**

Lactosil* 460 Zobanka Silaža, bioplin

Kamaria 370 Zobanka Zrnje

naročilniCa ŠTevilo vreč – 70 mk (70.000 zrn)

ForCe + koriT

/

/

/

/

ZrnjeZobanka320Mv Mardena

ZrnjeZobanka330Dalamer

Mv 352 350 Zobanka Zrnje

Somodor 410 ZrnjeZobanka

/

/

/

/

/ZrnjeZobanka280Mv 214

Zrnje, silažaPoltrdinka170Mv 170

Mv Vivasil 440 Zobanka Silaža, bioplin /

/

razprodano razprodano

Tip zrnja: polTrdinka
Namen pridelave: Zrnje, SilaŽa
Setvena norma: 70.000-85.000 zrn/ha

Mv 170
• Hibrid s širokim spektrom setve

• Primeren za setev po spravilu trav, 

graha ali ječmena

• Stabilna srednje visoka rastlina

• Dobro zapolnjeni in veliki storži

• Izredna toleranca na sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

FAO 170

10

HiBrid S kraTko raSTno doBo

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Zrnje

Ali ste
vedeli? 

insekticid za talne škodljivce+ odvračalo proti pticam+ osnovni fungicid + stimulator rasti

FAO 300



Ali ste
vedeli? Koruza za silažo njivo zapusti dokaj zgodaj, zato je primeren 

predposevek za ozimna žita.

»Kmetija je živinorejsko-poljedelska. Semenarski hiši MaRTOn 
GEnETiCS sem zvest že od vsega začetka in tudi v letošnjem letu me 
ni razočarala. Sejem tudi ozimna žita iste semenarske hiše, letos bo 
to ozimni ječmen Hanzi.«

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Odpornost 
pri stresnih 
situacijah

Silaža LEAFY Bioplin Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Odpornost 
pri stresnih 
situacijah

Silaža BioplinLEAFY

laSTnoSTilaSTnoSTi
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Lactosil

17

• Odlično prilagodljiv na različne talne 

in vremenske razmere

• Močno izražen SISTEM LEAFY 

• Stabilni in izredno visoki pridelki 

kakovostne silaže

• Visoka vsebnost škroba in 

posledično energetsko bogata silaža

• Dobro prenaša sušo

• Primeren za vse tipe tal

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: SilaŽa, Bioplin

Setvena norma: 75.000–80.000 zrn/ha

Zelo prilagodljiv SilaŽni HiBrid

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje Odpornost pri 
stresnih situacijah

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Zrnje

komBiniran HiBrid

Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje, SilaŽa

Setvena norma: 70.000–85.000 zrn/ha

RABIMO TELE PODAKTE

Za slovenske 
pridelovalne

razmere: 

Fao 430

Ali ste
vedeli? Višina rastlin narašča z daljšo rastno dobo. Višje rastline imajo 

navadno več listne mase, kar posredno kaže na večji potencial 
za pridelek zrnja in zelinja.

SISTEM LEAFY

nad storžem se oblikuje še vsaj 
8–12 širokih listov. Sprejem 

fotosinteze je večji, povečata se 
količina in kakovost silaže, 

zaradi sladkorjev je boljša tudi 
ješčnost.

Ali ste
vedeli? Koruza za silažo njivo zapusti dokaj zgodaj, zato je primeren 

predposevek za ozimna žita.

laSTnoSTi

Ivola
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Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: Zrnje, SilaŽa

Setvena norma: 70.000–85.000 zrn/ha

komBiniran HiBrid

• Hibrid z odličnim razmerjem zrnja in 

zelene mase

• Močno steblo, velika olistanost in 

dobro zapolnjeni storži

• Omogoča odlično kopičenje energije 

in posledično boljšo ješčnost

• Primeren za srednje težka in težka tla
Odpornost pri 

stresnih situacijah
Zrnje Silaža Visok potencial

pridelka
Odpornost pri 

stresnih situacijah
Zrnje Silaža Visok potencial

pridelka

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje Silaža Visok potencial
pridelka

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje Silaža Visok potencial
pridelka



Ali ste
vedeli? Material za silažo je treba drobno zrezati, ker se drobno 

zrezana krma lahko dobro stlači in s tem ustvari anaerobne 
pogoje, v katerih bakterije ustvarjajo mlečno kislino, ki je 
konzervans za silažo.

Tip zrnja: ZoBanka
Namen pridelave: SilaŽa, Bioplin
Setvena norma: 70.000-80.000 zrn/ha

Classil
• Visok, robusten hibrid z močnim steblom 

in izredno stabilnostjo

• Priporočen za zgodnje setve

• Močno izražen SISTEM LEAFY 

• Izjemna energijska vrednost in kakovost 

silaže

• Najvišji potencial rodnosti v svojem 

zrelostnem razredu

• Primeren za srednje težka in težka tla

laSTnoSTi

FAO 490

18

ZadovoljSTvo ZagoTovljeno

»za koruzni hibrid OLEK sem se odločil po naključju, ker sem hotel 
preizkusiti nove hibride. na težkih ilovnatih tleh je kljub mokremu 
letu dal nadpovprečen pridelek 16 ton/ha, pri nizki vsebnosti vlage. 
V prihajajoči setveni sezoni bom hibridom MG namenil več površin 
in izbral še kakšen drug njihov hibrid za silažo.«

»Za koruzni hibrid OLEK sem se odločil 

po naključju, ker sem hotel preizkusiti 

nove hibride. Na težkih ilovnatih tleh je 

kljub mokremu letu dal nadpovprečen 

pridelek 16 ton/ha, pri nizki vsebnosti 

vlage. V prihajajoči setveni sezoni bom 

hibridom MG namenil več površin in 

izbral še kakšen drug njihov hibrid za 

silažo.«

Za slovenske 
pridelovalne

razmere: 

Fao 460

za razgradnjo žetvenih ostankov ter razkrajanje 
ostankov pesticidov uporabite mikrobiološki 
pripravek BiOPLUG.

ste
vedeli? 
Ali

Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Odpornost pri 
stresnih situacijah

SilažaBioplin LEAFY Visok potencial
pridelka

Odpornost
na sušo

Odpornost pri 
stresnih situacijah

SilažaBioplin LEAFY

Odpornost pri 
stresnih situacijah

EtanolZrnje Odpornost
na sušo

Hrana za 
kokoši

Odpornost pri 
stresnih situacijah

Zrnje Odpornost
na sušo

Hrana za 
kokoši

Etanol

Classil

laSTnoSTi
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Tip zrnja: ZoBanka

Namen pridelave: SilaŽa, Bioplin

Setvena norma: 70.000–80.000 zrn/ha

Za slovenske 
pridelovalne

razmere: 

Fao 460

ZadovoljSTvo ZagoTovljeno

SISTEM LEAFY

nad storžem se oblikuje še vsaj 
8–12 širokih listov. Sprejem 

fotosinteze je večji, povečata se 
količina in kakovost silaže, 

zaradi sladkorjev je boljša tudi 
ješčnost.



Ali ste
vedeli? 

• Odlično prilagodljiv na različne talne in 

vremenske razmere

• Močno izražen LEAFY SISTEM

• Stabilni in izredno visoki pridelki 

kakovostne silaže

• Visoka vsebnost škroba in posledično 

energetsko bogata silaža

• Dobro prenaša sušo

• Primeren za vse tipe tal

laSTnoSTi

20

LEAFY SISTEM 

Soja je vsestransko uporabna metuljnica, ki sodi v 

skupino stročnic. Je zakladnica maščob in beljakovin 

in se jo tako lahko uporablja v prehrani ljudi in živali. 

Ima sposobnost fiksacije dušika iz tal, hkrati pa 

izboljšuje rodovitnost tal in jih bogati z dušikom. Z 

njeno setvijo izboljšamo pestrost kolobarja. Ustrezajo 

ji površine, ki imajo urejen vodno-zračni režim in pH 

6,5. Je odlična beljakovinska krma, ki jo je treba 

termično obdelati.

Odlikujejo ga šopaste korenine z veliko črpalno močjo 

za vodo. Dobro se obnese v sušnih letih, najbolje v 

kombinaciji s koruzo za siliranje. Lahko se ga seje kot 

glavni ali strniščni posevek. Dobro uspeva na težkih do 

srednje težkih tleh. Za setev je potrebno, da so tla 

ogreta na 10 °C . V primerjavi s koruzo je bolj odporen 

proti boleznim in škodljivcem.

TERRAMIS CL

Sirek

• Barva cvetov: bela

• Barva zrnja: rumena

• Višina rastline: srednje visoka

• Odpornost na mraz in sušo: odlična

• Odpornost na bolezni: odlična

• Zorenje: enakomerno

• Setev: čim prej spomladi

• Priporočena gostota setve: 

900.000–1.100.000 zrn/ha

.

Krmni grah je enoletna neprezimna metuljnica in vsebuje 

velik odstotek beljakovin, ki so pomembna sestavina 

prehrane domačih živali, predvsem goveda in prašičev. Prav 

tako je dobrodošel za reševanje problemov, kot je preozek 

kolobar. Prav zaradi kolobarja so se površine pod krmnim 

grahom v zadnjem času povečale. 

Je odličen predposevek vseh poljščin, saj razpleveli njivo in tla 

obogati z organsko maso ter z okoli 100–200 kg/ha dušika. 

Njegova prednost pred sojo je, da ga v prehrani živali lahko 

uporabimo brez predhodne toplotne obdelave. Suho zrno 

vsebuje cca 25 % beljakovin.

za sortni izbor povprašajte v Sloginih poslovalnicah 
ali pa se obrnite na naše terenske svetovalce.

Sončnica

• Uporaba: olje

• Zrelost: srednje zgodnja

• Hibrid s tehnologijo Clearfield odlikujeta odlična 

odpornost na sušo in visoka vsebnost olja pri visokem 

pridelku. 

JANIS CLP
Sončnica

• Uporaba: olje

• Zrelost: pozna

• Hibrid z najnovejšim sistemom zatiranja 

plevelov – tehnologijo Clearfield Plus, odlično 

toleranco na bolezni in visokim pridelkom.

Tehnologija Clearfield (CL): edina možna za herbicide tolerantna 

tehnologija za kontrolo plevelov po vzniku sončnice.
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Soja

Lactosil

Jari krmni
grah ESO

21

Krmni grah nima bolezni in škodljivcev, ki so skupni s 
koruzo, pravimi žiti in ogrščico, zato je odlična izbira
za popestritev kolobarja.



• Visok, robusten hibrid z močnim steblom 

in izredno stabilnostjo

• Priporočen za zgodnje setve

• Izražen “STAY GREEN EFFECT”

• Izjemna energijska vrednost in kakovost 

silaže

• Najvišji potencial rodnosti v svojem 

zrelostnem razredu

• Primeren za srednje težka in težka tla

laSTnoSTi

v K

Presevna pšenica s hitrim mladostnim 
razvojem in odpornostjo na nizke 
temperature. 

Mv Kikelet 
Mv 214 280 Zobanka Zrnje 65.000–75.000

MaXIM XL/redigo M – fungicid proti glivičnim boleznim
KOrIT – odvračalo proti pticam
FOrCE – insekticid proti koruznemu hrošču, strunam in žuželkam
Mv Supary –  stimulator rasti

BINE: Korit+ Maxim XL/Redigo M+ Mv Supary                                
POLONCA: Force+Korit+ Maxim XL/Redigo M+ Mv Supary                
(po predhodnem naročilu)

preSevna pŠeniCa

• Zrelost: zgodnja/srednje zgodnja

• Višina rasti: 80–90 cm

• Odpornost na mraz: odlična

• Povprečen pridelek: 4–7 t/ha

• Priporočen čas setve: 5. 10.–20. 3. 

• Setvena norma: 200–220 kg/ha

Conchita 
dvoredni jari ječmen

Odlično prenaša nizke temperature in 
stresne situacije.

• Zrelost: zgodnja

• Višina rasti: 70–85 cm

• Odpornost na mraz: odlična

• Povprečen pridelek: 4–5 t/ha

• Priporočen čas setve: čim prej spomladi

• Setvena norma: 200–220 kg/ha

Mv Menes
jari oveS

Sorta nove genaracije z odlično 
odpornostjo na bolezni. Daje visoke 
pridelke vrhunske kakovosti.

• Zrelost: srednje zgodnja

• Višina rasti: 75–90 cm

• Odpornost na mraz: odlična

• Povprečen pridelek: 5–6 t/ha

• Priporočen čas setve: čim prej spomladi 

• Setvena norma: 130–170 kg/ha

opombe

koriTnamen UporaBe

Zrnje

Zrnje

Zrnje

Zrnje, silaža

Zrnje, silaža

Zrnje, silaža

Silaža, bioplin

Tip Zrnja

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Poltrdinka

Fao

300

350

380

380

170

330

490

HiBrid

Margitta*

Mv 350

Olek

Mv Tarjan

Mv 170

Ivola

Classil***

Lactosil** 460 Zobanka Silaža, bioplin

Kamaria 370 Zobanka Zrnje

naročilniCa ŠTevilo vreč - 70 mk (70 000 zrn)

ForCe + koriT

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ZrnjeZobanka280Mv 214

ZrnjeZobanka300Mv Ducat

ZrnjeZobanka320Mv Mardena

ZrnjeZobanka330Delamer

Mv 352 350 Zobanka Zrnje

Somodor 410 ZrnjeZobanka

Izbor koruznih hibridov

TRETIRANJE

goSToTa 
SeTve

(zrn/ha)

65.000–70.000

65.000–70.000

65.000–75.000

70.000–85.000

70.000–80.000

namen UporaBe

Zrnje

Zrnje

Zrnje

Zrnje, silaža

Silaža, bioplin

Tip Zrnja

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Zobanka

Fao

350

350

380

330

490

HiBrid

Mv 352

Mv 350

Olek

Ivola

Classil

Lactosil 460 Zobanka Silaža, bioplin 75.000–80.000

Kamaria 370 Zobanka Zrnje 65.000–75.000

Margitta 300 Zobanka Zrnje 70.000–80.000

Mv Mardena 320 Zobanka Zrnje 65.000–70.000

Dalamer 330 Zobanka Zrnje 65.000–70.000

65.000–70.000ZrnjeZobanka410Somodor
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Za morebitne napake pri oblikovanju in tisku se Vam že vnaprej opravičujemo.

70.000–85.000Zrnje, silažaPoltrdinka170Mv 170

Mv Vivasil 440 Zobanka Silaža, bioplin 75.000–80.000

23



»Skupaj žanjemo uspeh.«

Obiščite nas v naših poslovalnicah po Sloveniji:

Strokovno svetovanje:
Prekmurje: Andrej Serdt (051 377 722)
Štajerska: Natalija Kotnik Gril (051 336 122)
Gorenjska, Dolenjska in osrednja Slovenija: 
Alenka Drinovec (030 211 450), Tina Cuderman (030 333 040)

www.sloga.si

facebook.com/kgzsloga/

KVC SLOGA Kranj, Šuceva ulica 27, tel: 04 20 14 960
KTC SLOGA Beltinci, Gregorčičeva 2b, tel: 02 53 52 350
KT SLOGA Šikole, Šikole 25a, tel:  02 79 53 065
KT SLOGA Lovrenc na Dravskem polju 8, tel: 02 79 53 055
KT SLOGA Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 54a, tel: 02 55 18 790
KTC SLOGA Šenčur, Kranjska cesta 29, tel: 04 25 19 760
KTC SLOGA Novo Mesto, Sevno 11, tel.: 051 377 765
KTC SLOGA Brežice, Črnc 67, tel: 070 327 445

obiščite nas v naših poslovalnicah po Sloveniji:

facebook.com/kgzsloga/
www.sloga.si

kvC Sloga kranj, Šuceva ulica 27, tel.: 04 20 14 960
kTC Sloga Beltinci, Gregorčičeva 2b, tel.: 02 53 52 350
kT Sloga Šikole, Šikole 25a, tel.: 02 79 53 065
kT Sloga dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 54a, tel.: 02 55 18 790
kTC Sloga Šenčur, Kranjska cesta 35, tel.: 04 25 19 760
kTC Sloga novo mesto, Sevno 11, tel.: 051 377 765
kC Sloga puževci, Puževci 25a, tel.: 02 62 07 850

Strokovno svetovanje:
prekmurje: Andrej Serdt (051 377 722), Jože Horvat (051 646 856)
Štajerska: Natalija Kotnik Gril (051 336 122)
gorenjska, dolenjska in osrednja Slovenija: Alenka Drinovec (030 211 450)
          Ana Šifrer (030 211 451)
        Špela Roblek Jelenc (041 686 791)

»Skupaj žanjemo uspeh.«

Vaš zanesljivi partner na kmetiji.


