
KWS krmni in silažni sirki 

SEJEMO 

PRIHODNOST 
Od 1856 



NOVALIS d.o.o. - podjetje 

Novalis d.o.o. zastopa v Sloveniji semenarske programe podjetji  

KWS in OHS  

Najdete nas v Mariboru, Sokolska 48 
GSM: 040 788 859,  GSM:040 204 190 

E-mail: novalis.joze@siol.net,  E-mail: novalis@siol.net 

www.novalis.si in facebook  



Semenarska hiša KWS 

Več kot 150 letna tradicija, kvaliteta in stalna vlaganja v razvoj, so ključ 

    uspeha KWS 

Prisotnost v več kot 70 državah sveta  

Lasten biotehnični laboratorij z več kot 700 žlahtnitelji po svetu . 

S svetovno mrežo raziskovalnih postaj, sodi KWS med največja 

   semenarska podjetja na svetu in je največje v Evropi. 



NOVALIS d.o.o. - KWS SEMENSKI KRMNI SIREK - sortiment za 2017  



NOVALIS d.o.o. – Zakaj sirek ?  

Miklavž na Dr. polju, porečje Drave , poskus Zajšek F. 



NOVALIS d.o.o. –  KWS KRMNI SIREK - uporaba  

Gojenje sirka se znatno povečuje v Nemčiji,  Italiji , Češki republiki, 

Madžarski, Slovaški, Avstriji in na Hrvaškem. 

Zaradi klimatskih sprememb je vse več zahtev za pridelavo sirka za 

zrnje in kot krmno rastlino v sušnih območjih po vsej Evropi. 

Sirek je pomembna kultura v  kolobarju in je lahko del rešitev v boju s 

koruznim hroščem. 

Zaradi velikih zahtev severne Evrope po krmi, je žlahtniteljski izziv 

pridobitev novih sort sirka za hladnejše klimate. 

Pri izpadu glavne kulture – koruze, zaradi suše, se sirek seje, kot 

osnovna kultura ali kot strniščni dosevek 

Moderne sorte sirkov dosegajo tudi 28 - 29% SS 

Večina vrst sirka je izredno tolerantna na visoke temperature in 

pomanjkanje   vode – suša. 

Lahko je križan s sudansko travo, kot Sorghum bicolor sudanense 



NOVALIS d.o.o. –  KWS KRMNI SIREK - uporaba  

Sirki imajo primerne lastnosti za siliranje.  

 

Poskusi siliranja sirkov kažejo, da vsebujejo sirki sušine (297-378g/kg) 

in dovolj sladkorjev za uspešno vrenje silaže.  

 

Sirkove silaže so glede kislinske sestave podobne koruznim silažam. 

 

Pri sirkovih silažah se je pokazala nekoliko boljša obstojnost silaž na 

zraku.  

 

Sirkove silaže vsebujejo od 4,2 do 4,7 MJ ali v povprečju 4,4 MJ, kar je 

manj kot pri koruzi, vendar zadostno za premagovanje težav po izpadu 

koruznega pridelka vsled suše. 

 

 Vsebnost NEL v vzorcih sirkov in je mogoče napovedati z formulo:  
NEL (v MJ/kg sušine)  =  7,66 – 0,0088 × surova vlaknina (v g/kg sušine).  

 

V primerjavi s  koruzno silažo imajo sirki in za pribliţno 15 - 20 % slabšo 

neto energijsko vrednost. 

  



NOVALIS d.o.o. – “ 1 SEMENSKA ENOTA KWS SIRKA”  

 SEMENSKA ENOTA VSEBUJE:    250.000 kaljivih semen na vrečo (bicolor) 

                  350.000 kaljivih semen na vrečo (sudanense) 

 TEŽA SEMENSKE ENOTE POVPREČNO (kg): cca. 7 – 9 kg ( odvisno od teže semena po

             različnih sortah ) 

            

 TRETIRANJE:         TMTD + oranžna barva 

 KALJIVOST (MIN):        90 % 

 COLD TEST:          še ne obstaja uradna metoda 



NOVALIS d.o.o. – KWS FRISKET – HIBRID ZA PRIDELAVO ZRNJA 

KWS FRISKET 

LASTNOSTI SORTE: 

Genetski tip: 
Sorghum 
Bicolor  

Pridelek zrnja:  

Mladostni razvoj:  

Stabilnost rastline:  

Vsebnost suhe snovi:  

Pridelek suhe snovi:  

Višina rastline:  

Tolerantnost na listne 
bolezni: 

 

 

Zrelostni razred: 
Srednje 
zgoden 

Glavni posevek:  

Strniščni dosevek:  

Tla za setev: 

Topla - sušna zemljišča in lege 

Setveni sklop: 

35 semen /m² 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwkYvVtdHJAhUGyRQKHX1yBmUQjRwIBw&url=http://www.bakeryandsnacks.com/Ingredients/Sorghum-The-next-big-gluten-free-grain&psig=AFQjCNHOaEdZrO8WK2Fpc_tKFMdO31TCnA&ust=1449841213999423
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvuWEttHJAhUEVRQKHekjD8gQjRwIBw&url=http://www.valencyinternational.com/sorghum-specifications.php&psig=AFQjCNHOaEdZrO8WK2Fpc_tKFMdO31TCnA&ust=1449841213999423


NOVALIS d.o.o. – KWS FRISKET – ZA PRIDELAVO ZRNJA, lastnosti: 

Hladne lege 

Počasno 

ogrevanje tal 

Normalne lege 

Normalno ogrevane lege, 

založene z vodo in hranili 

Sušne lege 

Hitro segrevanje tal, 

pomanjkanje vode, zelo tople 

lege tal 

Višji donosi zaradi možne večje gostote setve (35 rastl./m2 ) 

Hitro rastoč in odporen na poleganje 

Hiter mladostni razvoj 

Pridelek zrnja med 6,2t/ha in 6,4 t/ha 

Vlaga zrnja 10% - 12% 

Visok donos suhe snovi suhe snovi  

Visoka kakovost pridobljene krme 

 Lahko ga uporabljamo za glavno setev (april, maj) ali strniščno setev 

PRILAGODLJIVOST NA LEGO SETVE: 



NOVALIS d.o.o. – KWS SOLE – ZGODNJI HIBRID 

KWS SOLE 

LASTNOSTI SORTE: 

Genetski tip: 
Sorghum 
Bicolor X 

Sudanense 

Tip latja: Pol odprt tip 

Mladostni razvoj:  

Stabilnost rastline:  

Vsebnost suhe snovi:  

Pridelek suhe snovi:  

Višina rastline:  

Tolerantnost na listne 
bolezni: 

 

 

Zrelostni razred: Zgoden 

Glavni posevek:  

Strniščni dosevek:  

Tla za setev: 

Topla - sušna zemljišča in lege 

Setveni sklop: 

30 - 35 semen /m² 



NOVALIS d.o.o. – KWS SOLE – HIBRID, lastnosti: 

Hladne lege 

Počasno 

ogrevanje tal 

Normalne lege 

Normalno ogrevane lege, 

založene z vodo in hranili 

Sušne lege 

Hitro segrevanje tal, 

pomanjkanje vode, zelo tople 

lege tal 

Višji donosi zaradi možne večje gostote setve (30 – 35 rastl./m2 ) 

Hitro rastoč in odporen na poleganje, ker je križan z sudansko travo. 

Hiter mladostni razvoj 

Visoka konkurenčnost na plevele 

Zelo dobra stabilnost rastline  

 Visok donos suhe snovi suhe snovi  

 Zgodnje zorenje rastline in zrnja 

 Lahko ga uporabljamo za glavno setev (april, maj) ali strniščno setev 

 Kljub večji gostoti rastlin na m2,  ne polega 

PRILAGODLJIVOST NA LEGO SETVE: 



NOVALIS d.o.o. – KWS TARZAN – SREDNJE ZGODEN HIBRID 

KWS TARZAN 

LASTNOSTI SORTE: 

Genetski tip: 
Sorghum 
Bicolor 

Tip latja: Odprt tip 

Mladostni razvoj:  

Stabilnost rastline:  

Vsebnost suhe snovi:  

Pridelek suhe snovi:  

Višina rastline:  

Tolerantnost na listne 
bolezni: 

 

 

Zrelostni razred: Sred. zgodnji 

Glavni posevek:  

Strniščni dosevek: - 

Tla za setev: 

Topla - sušna zemljišča in lege 

Setveni sklop: 

20 - 25 semen /m² 



NOVALIS d.o.o. – KWS TARZAN – HIBRID, lastnosti: 

Hladne lege 

Počasno ogrevanje tal 

Normalne lege 

Normalno ogrevane lege, 

založene z vodo in hranili 

Sušne lege 

Hitro segrevanje tal, 

pomanjkanje vode, zelo 

tople lege tal 

Primeren za glavno setev  

Hiter mladostni razvoj 

Zelo dobra odpornost na poleganje 

Visoka tolerantnost na sušo 

Možni donosi zelene mase do 110 t / ha 

Visoko toleranten na medsebojno konkurenčnost rastlin v gostem sklopu  

Veliko manjše zahteve po mineralnem dušiku, kakor koruza (nitratna direktiva) 

Visoka tolerantnost  na bolesti stebla, listov in metlice 

Visoke vsebnosti suhe snovi. 

PRILAGODLJIVOST NA LEGO SETVE: 



NOVALIS d.o.o. – DEMO POSKUSI  VELIKA POLANA - PRŠA J.    

 

POSKUS POMURJE SLO 

 

TLA: ILOVNATO PEŠČENA 

GLAVNI POSEVEK  

 



NOVALIS d.o.o. – DEMO POSKUSI , VELIKA POLANA - PRŠA J.    
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PRIDELEK ZELENE MASE SIRKA - GLAVNA KULTURA, namen  SILAŽA 



NOVALIS d.o.o. – DEMO POSKUSI SILAŽA , KRANJ – ŠENK D.   

ZERBERUS SOLO KSH 0704 BULLDOZER TARZAN POVPREČJE  
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PRIDELEK ZELENE MASE SIRKA - STRNIŠČNA SETEV, namen  SILAŽA 



  

 KWS TEHNOLOGIJA 

PREDELAVE KRMNEGA 

SIRKA 



  KWS SIREK  

 

 

 

 

I. SETEV: Priprava setvene površine, gostota setve, 

setvene razdalje, čas setve 

 

 

II. AGROTEHNIKA: Gnojenje, zaščita posevka, škodljivci  

 

 

III. ŽETEV 

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 Drill tehnolotehnologijagija  

PridelekPridelek  

~ 20 % ~ 20 % vsebnosti SSvsebnosti SS  

~ 60 ~ 60 dtdt  SSSS/ha/ha  

  TeTehnologhnologijaija  za pesoza peso  

PridelekPridelek  

~ 24 % ~ 24 % vsebnosti SSvsebnosti SS  

~85 ~85 dtdt  SSSS/ha/ha  

Tehnologija za koruzo z gnojenjem v vrsteTehnologija za koruzo z gnojenjem v vrste  

PridelekPridelek  

~27 % ~27 % vsebnosti SSvsebnosti SS  

~110 ~110 dtdt  SSSS/ha/ha  



  KWS SIREK  

 

 

 

 

I. SETEV: Priprava setvene površine, gostota setve, 

setvene razdalje, čas setve 

 

 

II. AGROTEHNIKA: Gnojenje, zaščita posevka, škodljivci  

 

 

III. ŽETEV 

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 

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 - 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 


