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  KWS SIREK  

 

 

 

 

I. SETEV: Priprava setvene površine, gostota setve, 

setvene razdalje, čas setve 

 

 

II. AGROTEHNIKA: Gnojenje, zaščita posevka, škodljivci  

 

 

III. ŽETEV 



  KWS SIREK  

 Setev opravimo (pri temperaturi tal od 12 - 14 °C ) 

 Od začetka maja – do konca maja     (Kot glavna kultura)  

 Od začetka junija – do sredine junija    (nadomestna in strniščna 
kultura) 

Ne sejati v juniju saj je talna vlaga odločilna pri odločitvi o 
setvi sirka.  

 Globina setve 
ca. 3 - 5 cm, odvisno od vlage tal 

 Setvišče  

 setvišče mora biti odlično pripravljeno, po setvi je obvezno valjanje, da 
zagotovimo stalno vlago okoli semena 

 Gostota setve  

 20 – 25 semen/m² - Sorghum Bicolor x Sorghum Bicolor 

 30 – 35 semen/m² - Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense 

 Medvrstna razdalja 
odsvisno od sejalnice 30 – 75 cm, optimum  35 – 50 cm.  

 Čas vznika 
1-2 tedna 

 



  KWS SIREK – POŠKODBE VSLED MRAZA 



  KWS  SIREK – SEME SIRKA V PRIMERJAVI Z: 

Absolutna teža zrn semena med  15 - 40 g 

Sirek Pesa Koruza 



  KWS SIREK – TEST KALJIVOSTI GLEDE NA TEMPERATURO 

11 ° C; 24 dni 

 

13 °C; 14 dni 

 

15 ° C;  14 dni 20 ° C;  5 dni 



  KWS SIREK – KALJENJE RASTLIN GLEDE NA TEMPERATURO 

Temperatura Učinek na kaljenje 
Učinek na vznik 

rastlinic iz zemlje 
Pričakovan čas 

kaljenja 

12°C 

Počasno kaljenje 
povzroča večji napad 
talnih škodljivcev in 

bolezni 

Slab vznik rastlinic s 
povečano okužbo vsled 
Fusarium in Pythium…. 

14 dni in > 

15°C Še zadovoljivo kaljenje 

50% vznik rastlinic in 
podobna okuženost z 

talnimi boleznimi 
Fusarium in Pythium…. 

7 – 12 dni 

16°C Dobra kaljivost Zadovoljiv vznik 

18°C Dobra kaljivost Dober in hiter vznik 5 – 7 dni 

20°C Idealna kaljivost Idealen vznik 5 – 7 dni 



  SIREK – TEHNOLOGIJA SETVE 1 

Priprava tal:  plug 

Setev:  direktna 



  KWS SIREK – VZNIK 1 

Gostota 20 rastlin/m² 



  KWS SIREK – TEHNOLOGIJA SETVE 2 

Priprava tal:  kultivator 

Setev:  kombinacija 



  KWS SIREK – VZNIK 2 

Gostota 15 - 18 rastlin/m² 



  KWS SIREK – TEHNOLOGIJA SETVE 3 

Priprava tal:  brez priprave tal 

Setev:  sejalnica za setev brez rahljanja tal 



  KWS SIREK – VZNIK 3 

Gostota 4 – 5 rastlin/m² 



  KWS SIREK – USPEŠNA TEHNOLOGIJA SETVE  

 Setev ja možno opraviti s 

sejalnico za sladkorno 

peso ali sejalnico za 

koruzo.  

 Enoredna setev ima 

prednost in zagotavlja 

visoke pridelke (naključno 

posipavanje semena, po 

površini, ne daje visokih 

pridelkov) 



  KWS SIREK – POSKUSI RAZLIČNIH TEHNIK SETVE  

              Drill tehnologija                         tehnologija za peso                          Tehnologija za koruzo z gnojenjem  

                                                                    



  KWS SIREK – POSKUSI RAZLIČNIH TEHNIK SETVE  

              Drill tehnologija                                     tehnologija za peso                       Tehnologija za koruzo z gnojenjem  

                                                                    



  KWS SIREK – POSKUSI RAZLIČNIH TEHNIK SETVE  

MA – PM – Magdalena Chobotova 1-2012 

Drill tehnologija 

Pridelek 

~ 20 % vsebnosti SS 

~ 60 dt SS/ha 

 Tehnologija za peso 

Pridelek 

~ 24 % vsebnosti SS 

~85 dt SS/ha 

Tehnologija za koruzo z gnojenjem v vrste 

Pridelek 

~27 % vsebnosti SS 

~110 dt SS/ha 



  KWS SIREK  

 

 

 

 

I. SETEV: Priprava setvene površine, gostota setve, 

setvene razdalje, čas setve 

 

 

II. AGROTEHNIKA: Gnojenje, zaščita posevka, škodljivci  

 

 

III. ŽETEV 



  KWS SIREK – VARSTVO RASTLIN 

Primextra TZ Gold (AI: S-Metolachlor in Terbuthylazin) 

Količina 4 l/ha 

Stomp Aqua  (AI: Pendimetalin) 

        Količina 2,5 l/ha 

Proti: Stelaria media, Galinsoga, Chenopodium, Matricaria, Artiplex, 
Galium und Echinochloa P
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Bromotril   (AI: Bromoxynil) 

Količina 1,5 l/ha 

Arrat & Dash (AI: Tritosulfuron + Dicamba) 

Količina 0,2l/ha v kombinaciji z močilom Dash (1l/ha) 

Banvel 480 S (AI: Dicamba) 

Količina 0,5l/ha 

Frontier X2  (AI: DMAP – Dimethenamid-P) 

Količina 1,4 l/ha 

Proti: Stelaria, Chenopodium, Artiplex, Amarant, Galinsoga, 
Polygonum, Convolvulvus     
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  KWS SIREK – VARSTVO RASTLIN 

Mešanje v tanku škropilnice 

Primextra TZ Gold (2 – 2,5 l/ha) in Bromotril (0,3 l/ha) proti plevelom, ali Primextra TZ Gold     
(4 l/ha) and Bromotril (0,3 l/ha) proti Echinochloa in ostalin plevelom v tipu sirka in prosa 

Kombinacija Primextra TZ Gold  z  Banvel 480 S (2,0-2,5 l + 0,35 kg/ha)  

Kombinacija Primextra TZ Gold  z Arrat + Dash (2,0 – 2,5 + 0,2 + 1,0 l/ha) 

 

Sirek ima slabšo konkurenčno sposobnost – moč, napram plevelom,  zaradi počasnejšega 
mladostnega razvoja 

 Po vzniku škropimo, ko ima sirek vsaj 3 liste, razvojna faza (BBCH 13-14) 

Zgodnejše škroplenje v fazi BBCH 11-12 je lahko vzrok resnih poškodb sirka. 

 Nikakor ne uporabljati na sirku,  naslednje pripravke: Mikado,  Callisto,  Clio,  Motivell, 
Cato, Calaris, MaisTer,  Simplex 



  KWS SIREK – VARSTVO RASTLIN 

netretirano tretirano 



  KWS SIREK - GNOJENJE 

Priporočila za sirek  

Sirek potrebuje približno 3/4 koruzninih potreb po hranilih  (N,P,K), 

Višje količine , kot pri koruzi, lahko povzročijo poleganje 

Potrebe sirka po Ca in Mg so večje kot pri koruzi. 

Priporočene količine hranil za sirek :  

N: ca. 100 - 150 kg/ha 

P2O5: ca.   60 -   80 kg/ha  

K2O: ca. 120 - 150 kg/ha  

Ca: ca. 30 – 50 Kg/ha 

Mg: ca.  15 – 30 kg/ha 

v mineralni ali organski obliki 

Gnojenje v vrste (ob setvi  - 20:20 ali 1 dt DAP - diamonijevfosfat) 



  
  

 KWS SIREK - GNOJENJE  

 
 

Gnojenje v vrste ob setvi poskus Niedersachsen lokacija Werite 2008 

  Pridelek 
sveže mase 
dt/ha abs. 

 

Pridelek 
sveže mase 
dt/ha rel.% 

Vsebnost
SS % 
abs. 

Vsebnost
SS % 
rel.% 

Pridelek 
SS dt/ha  

abs. 

Pridelek 
SS  dt/ha  

rel.% 

Brez gnojenja v vrste 546,5 100,0 21,8 100,0 118,9 100,0 

Gnojenje v vrste 
1 dt/ha DAP 

572,5 104,8 24,1 110,8 138,0 116,0 

Povprečje 559,5 102,4 22,9 105,4 128,4 108,0 

Bezugsbasis: ohne UFD 

Quelle: C. Rieckmann, LWK Niedersachsen 1/2009 

Vsebnost SS = 

+10% 

Pridelek SS = 

+16% 

DAP = diamonijev fosfat 



  KWS SIREK - ŠKODLJIVCI 

Koruzna vešča 

Sirek ne omogoča 

 razvoja koruznega 

 hrošča 

Stune 

Koruzna vešča 



  KWS SIREK - ŠKODLJIVCI 

Divji prašič 

Divji prašič 



  KWS SIREK  

 

 

 

 

I. SETEV: Priprava setvene površine, gostota setve, 

setvene razdalje, čas setve 

 

 

II. AGROTEHNIKA: Gnojenje, zaščita posevka, škodljivci  

 

 

III. ŽETEV - SPRAVILO 



  KWS SIREK - SPRAVILO 

 Spravilo je podobno,kot 

spravilo koruze 

 Optimalen čas spravila je, 

ko je zrnje v stadiju mlečne 

do rahlo voščene zrelosti. 

 Pri zgodnjih sortah 

moramo biti previdni, da ne 

zamudimo mlečne do 

voščene zrelosti, saj 

prepozna žetev, lahko 

privede do poleganja sirka. 

 Žetev opravimo s 

silokombajnom,ko je 

vsebnost suhe snovi (SS) 

med  26–32 % 



  KWS SIREK - SPRAVILO 

10  15 20 25 30 35 40 45 50 

Vsebnost suhe snovi (%)  

Optimalen 

žetveni 

interval  

 

Odtekanje silažne tekočine 

Izguba mineralnih snovi 

Napačna fermentacija silaže 

Lignifikacija in izguba pridelka  

metana 

Pregrevanje silaže 

Napačna fermentacija silaže 



  KWS SIREK - ZAKLJUČKI 

Sirek je zahteven za toploto v času kaljenja in dobro pripravo setvene 

površine. 

 

Zahteve in potrebe po (N) so manjše, kot pri koruzi in nekoliko višje po P 

in K. 

 

Na večini lokacij so potrebe sirka po gnojilih nižje, kot pri koruzi. 

 

Direktna setev in gnojenje v vrsti so izziv in prednost. 

 

Spravilo sirka je podobno,kot pri koruzi in ne zahteva veliko organizacije. 

 

Za uspeh je potrebna pravilna izbira sorte – posebej je to pomebno pri 

strniščni setvi. 

 

Setev za pridelavo, mora temeljiti na jasnem namenu uporabe (prehrana 

živali ali bioplin) 

 

 

 

 



  KWS SIREK 

KWS SEMENSKI SIREK IN TEHNOLOGIJA – 

RECEPT ZA USPEH 



NOVALIS d.o.o – PARTNER V KMETIJSTVU !  

ZAHVALJUJEM SE ZA VAŠO POZORNOST IN  OBISK 


