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Predstavljamo novo generacijo hibridov tolerantnih na sušo 
in visoke temperature

Kaj se dogaja, ko suša in visoke temperature postanejo vsakdanjost?

Pri pridelavi koruze imajo vedno večji pomen zunanji dejavniki okolja, ki lahko 
vplivajo ugodno ali tudi zaviralno v razvoju rastlin. Od teh dejavnikov lahko po 
pomembnosti posebej izpostavimo temperaturo zraka in padavine, ki lahko zelo 
negativno vplivajo na razvoj rastlin, če je padavin premalo ali če je temperatura 
zraka previsoka.
Zraven dejavnikov okolja moramo omeniti tudi dejavnike koruze same, ki lahko 
odgovarja  na neugodne izzive okolja z večjo ali manjšo odzivnostjo ali povedano 
drugače z večjo ali manjšo tolerantnostjo na stresne situacije. KWS-ovi žlahtnitelji 
so po večletnih raziskavah in odbirah ustvarili novo generacijo koruznih hibridov in 
jo poimenovali CLIMA .

CLIMA hibridi koruze omogočajo dobre pridelovalne rezultate tudi v 
pogojih visokih temperatur in pomanjkanju vode v tleh v času vegetacije.
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Kje je težava? 
Nekatere razvojne faze koruze potekajo v obdobju, ko vladajo visoke temperature 
zraka in suša, to pa vodi v nezadostno založenost tal z vodo potrebno za rastline. 
Kakšna je naša rešitev? 
KWS nenehno dela na izboljšanju kakovosti svojega semenskega genetskega 
materiala.
Zadnje raziskave KWS- ovih inbreed linij koruz so privedle do indentifikacije
genov ki znatno vplivajo na povečanje tolerantnosti rastlin na stresne situacije. 
Ob klasičnih metodah križanja genetskih linij in strogih metodah odbire se nam je 
posrečilo dobiti CLIMA hibride koruze. 
Takšen pristop spremljajo sodobne metode inžineringa, opazovanja in selekcije 
znotraj KWS ogledne mreže. 

Da bi VAM lahko ponudili najboljše rešitve na stresne situacije, smo postavili 4 
platforme za opazovanje vplivov suše in spremljanje teh na stotinah oglednih 
mest širom Evrope. Veliko število opazovanj in poskusov daje zanesljive podatke o 
obnašanju hibridov na večjim površinah.
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Ne nazadnje so te raziskave privedle do nastanka CLIMA

skupine KWS hibridov, ki izkazujejo poudarjeno tolerantnost na sušo.

Skozi tri značilne razvojne faze:

1. pred cvetenjem, 

2. med cvetenjem in 

3. po cvetenu), 

so ti hibridi zmožni maksimalno ublažit probleme, ki se pojavljajo v sušnih

obdobjih.  To tolerantnost dosegajo zaradi dobro razvitega koreninskega

sistema, racionalnejšim izkoristkom dostopne vode in hranilnih snovi iz tal,

Predvsem pa zaradi sinhroniziranega svilanja in metličenja, ter boljši

kontroli izhlapevanja vode iz rastline.
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KWS SEMENSKA KORUZA - sortiment za 2019    



NOVALIS d.o.o. - KWS SEMENSKA KORUZA – tretirano seme  

KWS standardno tretiranje Bolezen / škodljivec

Maxim XL Bolezni tal, fusariose

Korit 420 SC ali Mesurol FS 500 odvračalo proti pticam

Force 20 CS - isekticid

Proti strunam, sovkam, 

koruzni hrošč, zaradi vonja 

tudi delno odvrača ptice

“Stare novosti” Bolezen / škodljivec

SONIDO   (Bayer)

Aktivna snov: THIAKLOPRID

Že poznamo:

BISCAYA – oljna ogrščica

CALYPSO SC 480 – kol. hrošč….

Samo strune do 60% ?

Koruzni hrošč “NE”

Ugotovitve KIS-a         

in prihajajoča EU 

zakonodaja
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NOVALIS d.o.o. - KWS hibridi za proizvodnjo BIOPLINA  



NOVALIS d.o.o. - KWS hibridi za proizvodnjo BIOPLINA 

➢RONALDINIO POLTRDINKA  FAO 300

➢BALASCO POLZOBANKA FAO 410

➢KONTIGOS  ZOBANKA FAO 550

➢MERLIN visoki krmni sirek srednje pozen



POSKUSI ZRNJE 2018 



POSKUSI SILAŽA 2018 



NOVALIS d.o.o. - Hranilne vrednosti izbranih KWS hibridov

 HRANILNE VREDNOSTI KWS HIBRIDOV
HIBRID KRABAS KAPITOLIS BALASCO STANDARD

OSNOVNA SESTAVA %

vlaga 12,00 12,00 12,00

sur. pepel 1,06 1,28 1,19 1,22

sur. beljakovine 8,63 9,31 9,04 8,26

sur. maščobe 3,00 3,03 3,05 3,77

sur. vlaknine 1,83 1,79 1,71 2,24

NET 73,49 72,59 73,02 72,51

MINERALI %

fosfor 0,243 0,274 0,295 0,26

fitinski fosfor 0,18 0,21 0,22 0,20

PROTEINSKA VREDNOST g/kg

metabolne beljakovine dušiku 67 73 71 65,3

matbolna energija po energiji 93 97 95 85,7

ENERGETSKA VREDNOST MJ/kg

skupna energija 16,49 16,5 16,5 16,47

METABOLNA ENERGIJA MJ/kg

 - za prežvekovalce 12,12 12,11 12,12 11,95

 - za prašiče > 60 kg 14,47 14,51 14,51 14,64

 - za prašiče do 60 kg 13,96 14,00 14,00 14,13

 - za perutnino 13,80 13,77 13,80 13,65

NETO ENERGIJA ZA GOVEDO Mj/kg

 - za laktacijo 7,75 7,74 7,75 7,68

 - za rast in prirejo 8,38 8,37 8,38 8,23

MAŠČOBNE KISLINE g/kg

palmitinska kislina 2,83 2,86 2,88 2,04

stearinska kislina 0,46 0,46 0,47 0,60

oleinska kislina 6,86 6,93 6,97 8,50

linolna kislina 14,41 14,55 14,65 17,80

linolenska kislina 0,26 0,26 0,26 0,30

AMINOKISLINE g/kg

lizin 2,59 2,79 2,71 2,40

metionin 1,81 1,96 1,90 1,70

metionin + cistin 3,97 4,28 4,16 3,70

treonin 3,19 3,44 3,34 3,10

triptofan 0,52 0,56 0,54 0,51

arginin 4,06 4,38 4,25 3,90

izoleucin 3,19 3,44 3,34 3,10

valin 4,32 4,66 4,52 4,20

FIZIKALNE LASTNOSTI

teža 1.000 zrn, g 340,31 392,66 428,14

volumen 1.000 zrn, ml 404 476 523
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