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NOVALIS d.o.o. – KWS sortiment ogrščic 2016  

KWS GORDON   tip 00 HIBRID 

Nov visokoroden hibrid v KWS ponudbi oljnih   

ogrščic.  

Po poskusih madžarskega neodvisnega 

testnega organa NÉBIH, je bil KWS GORDON v 

letu 2012 po pridelku 112,4% nad vso 

konkurenco in v letu 2013 108,2% nad vso 

konkurenco. 

Povprečje dveh let je znašalo neto 5,15 t/ha 

pridelka in to kljub  težjim rastnim razmeram v 

letu 2013. 

Primeren je za lege z manj vlage v tleh in zelo 

toleranten na nižje temperature. 

Na testih ki jih je izvedla  USDA je bil KWS 

GORDON tolerantnejši na mraz za -6,1% glede 

na naš najbolj toleranten hibrid na mraz – KWS 

TRIANGLE 

Ta  visokoroden hibrid zahteva tudi pravilno 

agrotehniko in prehrano, je pa namenjen sušnim 

legam in najvišjim donosom. 



NOVALIS d.o.o. – KWS sortiment ogrščic 2016  

HYBRIROCK  tip 00 HIBRID 

 
Srednje zgodnji hibrid, ki dobro prezimi 

Visoka toleranca na spomladanske pozebe. 

Jesenski razvoj je hiter in ga sejemo pozneje, saj dobro prenaša 

   nižje setvene temperature tal. 

Srednje pozen začetek spomladanske vegetacije. 

Cvetenje in zorenje sta zgodnja 

Zelo prilagodljiv hibrid primeren za različne tipe tal in različne 

   podnebne razmere. 

Daje izjemno visoke in stabilne pridelke. 

Visoka vsebnost olja. 

Zelo zdrave rastline z nizko občutljivostjo  za Sclerotinio – gnilobo. 

Rastline se izredno močno razvejajo tako, da je cona rodnosti zelo 

   široka  

Najboljši hibrid v registracijskih preizkušanjih OMMI 2010 na 

   Madžarskem in v registracijskih preskušanjih ÚKSÚP 2010 

Pakirano 1,5 milj. kaljivih zrn (cca. za 2-2,5 ha)  



NOVALIS d.o.o. – KWS sortiment ogrščic 2016  

TASSILO  tip 00 HIBRID   

 

Odlična sposobnost prezimovanja 

Začetek cvetenja konec aprila 

Odporna na poleganje 

Močna razvejanost rastline 

Srednje zgoden zrelost 

Odlično sproščanje vlage iz zrnja 

Visoka toleranca na sušo 

Nizka vsebnost GLS  

Primerna za vsa pridelovalna območja in tipe tal. 

Pakirano 1,5 milj. kaljivih zrn (cca. za 2-2,5 ha)  



NOVALIS d.o.o. – PRIDELOVALNA PODROČJA  



NOVALIS d.o.o. – OLJNA OGRŠČICA   

 Družina: križnice (Brassicaceae) 

 Vrsta: ogrščica (Brassica napus L. var. napus); ozimna, oljna 

 Domača imena :  ogrščica, repica, kapusna oljna repica 

 Kolobar: 1 do 2 leti koruza; 2. ali 3- leto ozimna pšenica + strniščni 

dosevek;  3. ali 4. leto ozimna oljna ogrščica + krmni dosevek 

 Zelo primerna  za kolobar  

 Setev: od 2/2. avgusta (Gorenjska, osrednja Slovenija) do 1/2 

septembra (Prekmurje) 

 Spravilo: od 1.do 10.julija; z žitnim kombajnom; pridlelek 3 do 5 t  

semena/ha pri 8% vlažnosti; približno 40 – 60 % vsebnost olja v 

semenu 
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NOVALIS d.o.o. – OLJNA OGRŠČICA   



NOVALIS d.o.o. – PREDNOSTI OLJNE OGRŠČICE IN RAZLOGI ZA SETEV  

primerna poljščina ( ugodilka) v  kolobarju, 

vpliva na povečanje rodovitnosti tal, 

razvejan koreninski sistem, ki po spravilu ostane v tleh pozitivno 

   vpliva na strukturnost tal, 

Zaradi zaoravanja njenih ostankov po žetvi, dviguje organsko maso 

   v tleh, 

Je surovina za izdelavo jedilnega olja in bio-diesel goriva, 

Predelana je uporabna kot krmni in beljakovinski dodatek v prehrani 

   živali, 

Njive se manj zbijajo  zaradi manj agrotehničnih ukrepov v času rasti 

   ogrščice, 

Zaradi velike nadzemne in koreninske mase, zapušča ogrščica njivo 

   godno za pripravo tal za jesensko setev pšenice, 

Na površinah, na katerih je bila oljna ogrščica, je pri pšenici 

   doseženo do 8% povečanje prideleka, 

pravočasno zapuščanje njive za jesensko setev žit, 

dovolj časa za dobro pripravo tal za setev,  

pripadnost družini križnic in s tem drugačne bolezni in škodljivci, kot 

   se pojavljajo pri ozimnih žitih in koruzi – kolobar. 



NOVALIS d.o.o. – KWS SVETOVNI LIDER PRI VZGOJI OLJNE OGRŠČICE  

Uspešnost KWS žlahtnjenja oljne ogrščice se dokazuje v rastočem 

številu zmogljivih in donosno stabilnih hibridnih linij in sort . 

 

Že 20 let  KWS  izstopa in vodi v vzgoji kvalitetne zimske oljne ogrščice  

v evropskem in svetovnem prostoru. 

  

Izhodiščna točka  uspeha je KWS-ov vzgojni material in genetika .  

  

Kombinacija dragocenih lastnosti, shranjenih v genetskih bankah in 

raznolikost porekla omogočajo, da se uporablja vzgojni material kot 

genetska banka za prenos vzgojnih ciljev.  



NOVALIS d.o.o. – ŽLAHTNENJE 

++ sorte brez eruka kislin,glukozinolatov (GLS) 

 

Napredek žlahtnenja skozi 0+ sorte (brez eruka kislin) 

 

Napredek žlahtnejna skozi 00 sorte (brez eruka kislin,glukozinolatov - 

GLS) 

 

Napredek žlahtnenja skozi 00 hibridne sorte. 



NOVALIS d.o.o. – BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE 

Bolezni: 

 

Alternaria brassicae (črna listna pegavost kapusnic) 

 

Alternaria spp. (bolezni povzročajo glive iz rodu Alternaria) 

 

Fusarium spp. (fuzarioze) 

 

Leptosphaeria maculans (suha trohnoba zelja) 

 

Pythium spp. (padavice) 

 

Thanathephorus cucumeris (bela noga krompirja, rizoktonijska  padavica      

   kapusnic, rizoktonijska uvelost graha) 

 

Botryotinia fuckeliana (siva plesen) 

 

Sclerotinia sclerotiorum (bela gniloba) 
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Botryotinia fuckeliana (siva plesen) 



NOVALIS d.o.o. – BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE 

Sclerotinia sclerotiorum (bela gniloba) 



NOVALIS d.o.o. – BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE 

Škodljivci: 

 

Athalia rosae (repna grizlica) 

 

Ceutorhynchus assimilis (luskov kljunotaj) 

 

Ceutorhynchus spp. (kljunotaji) 

 

Elateridae (strune) 

 

Meligethes aeneus (repičar) 
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Ceutorhynchus assimilis (luskov kljunotaj) 



NOVALIS d.o.o. – BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE 

Elateridae (strune) 

http://www.faunistik.net/DETINVERT/COLEOPTERA/ELATERIDAE/elateridae.html


NOVALIS d.o.o – NAGRADA  



NOVALIS d.o.o – PARTNER V KMETIJSTVU !  

V SLOGI JE MOČ 


