
SPREJELI SO NAS STROKOVNJAKI INSTITUTA  
ZA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO  IZ NOVEGA SADA

OKT

V KZ Ptuj  smo zastopniki semenskega programa poljščin 
Instituta za poljedelstvo in zelenjadarstvo iz Novega Sada. V 
letošnji sezoni, v začetku meseca oktobra, smo se odzvali vabilu 
partnerjev iz Novega Sada in se udeležili ogleda poskusov, ki ga 
vsako leto pripravijo na svojih poljih v bližini Instituta. 

Že takoj po prihodu smo si lahko 
ogledali njihov novi center za 
dodelavo semen, v okviru katerega se 
nahaja moderno paletno skladišče, 
iz katerega potuje blago širom 
Europe.

Naslednji dan smo se ob vodenem 
ogledu vzorno urejenih poskusov, 
ob strokovni razlagi strokovnjakov 
instituta, še v živo prepričali, da 
imamo opraviti z institucijo, v kateri 

se je že več kot 80 let gradilo, zbiralo, in v praksi preizkušalo znanje o 
semenarstvu poljščin in vrtnin.

Institut  že desetletja vodi raziskave v smeri biotehničnih ved, 
genetike, žlahtnjenja rastlin, semenarstva, mikrobiologije, 
fiziologije rastlin  in biokemije. Ponos Instituta za poljedelstvo in 
zelenjadarstvo je njegova  znanstveno-raziskovalna ekipa, ki šteje 

2021

več kot 100 raziskovalcev, od tega kar 90 doktorjev znanosti. 
Pomoč ekipi nudi še dodatnih 300 visoko izobraženih 
strokovnjakov in zaposlenih delavcev različnih profilov. Vsi skupaj 
so garancija za kvaliteto hibridov, tehnologijo vzgoje in prenašanje 
znanja na študente in direktne proizvajalce – kmete.   Osnovna in 
temeljna dejavnost Instituta so raziskave, usmerjene v ustvarjanje 
novih sort in hibridov poljedelskih, zelenjadarskih, industrijskih 
in krmnih rastlin.

V letu 2018 je Institut v Novem Sadu kot vodilni v smeri 
poljedelske proizvodnje pridobil naziv Instituta nacionalnega 
značaja za republiko Srbijo.

V praksi to pomeni, da se vso znanje, pridobljeno iz znanstvenih 
raziskav na področju poljedelskih kultur, koristno prenese v 
prakso, do končnih proizvajalcev v Srbiji in regiji. Ti se lahko v 
njihovi trgovini oskrbijo s semenskim materialom, hkrati pa 
dobijo tudi nasvet strokovnjaka v zvezi s pravilno tehnologijo 
vzgoje posamezne poljedelske kulture.

Srbija je edina država v Evropi, ki je samooskrbna z genetsko 
nemodificirano (GNO) sojo, ki jo kot največji proizvajalec v tem 
delu Evrope tudi izvaža. Znanje o žlahtnjenju soje  v Institutu NS 
delijo tudi z državami kot so Nemčija, Belgija, Avstrija…



JESEN – ČAS ZA PRAVOČASNO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Samo upamo lahko, da nam bo mokra in hladna jesen, ki smo ji 
priča v teh dneh, v kratkem  postregla z lepim in suhim 
vremenom in nam tako zagotovila ugodne pogoje za zatiranje 
plevelov v žitih. Posebej primeren je ta ukrep na težjih tleh, kjer 
nam razmočena tla spomladi ne omogočajo pravočasne 
uporabe herbicidov. Pleveli  tako prerastejo fazo, v kateri jih 
lahko še učinkovito zatremo.

Posevku, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno 
varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro 
razraščanje, kar pomembno vpliva tudi na končni pridelek.

Herbicidi, ki jih uporabimo v tem času, so sistemični ali 
selektivni oz. kombinirani. To pomeni, da vsebujejo talno 
komponento in komponento, ki deluje preko lista.  Iz tega 
razloga jih je smiselno uporabiti takrat, ko so že vidni prvi 
pleveli  in še sklop posevka  ni strnjen. 

Na va dni  s ra kop e rec  -  pa hovk a , 
razvojna faza, v kateri je potrebno 
opraviti herbicidno škropljenje, saj je v tej 
fazi razvoja plevela učinkovitost najvišja.

Perzijski jetičnik  - nepogrešljiv plevel v posevkih žit 

Plezajoča lakota – enoletna širokolistna rastlina, ki je lahko tudi 
prezimna. Prag škodljivosti sta že 2 rastlini/m2.

V letošnjem letu lahko v kmetijskih prodajalnah KZ Ptuj 
p o s e g at e  p o  H E R B I C I D I H  o z .  H E R B I C I D N I H 
kombinacijah, opisanih na naslednji strani.  (slika)

                                                                                                                                                 
Ana Ramšak

Institut za poljedelstvo in zelenjadarstvo v Novem Sadu je že 
zdavnaj presegel meje svoje države in že dolgo sodeluje z 
državami Evropske unije. Pomembno je sodelovanje v projektih 
EU, kot je to na primer Horizont 2020.

V Sloveniji je KZ Ptuj partner oz. zastopnik za programe 
poljedelskih kultur NS Seme. 

Po obisku Novega Sada se nam je utrdilo zavedanje, da 
zastopamo institucijo, ki ni le v ponos svoji državi, temveč je 
znana po svojih znanstvenih dosežkih na temo žlahtnjenja 
poljščin tudi daleč izven svojih meja. 

                                                            Ana Ramšak

SVETOVNO POZNANI PO SONČNICAH
Po znanju in praksi v zvezi z žlahtnjenjem in pridelavo 
sončnic so prvi na svetu. 
Vsaka osma sončnica na svetu raste iz semena iz Novega Sada.
Naslednje leto bo na Institutu v Novem Sadu organizirana 
svetovna konferenca na temo sončnic.

Priporočljive dnevne temperature pri zatiranju 
herbicidov jeseni so nad 5 ° C, nočne nad 0° C.

5% POPUST
na  herbicida

BOXER in BIZON
Pri nakupu �tofarmacevtskih sredstev višjih vrednosti 

nudimo dodaten popust.


