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POUDARKI PRETEKLEGA MESECA

Protesti nizozemskih kmetov proti novim okolijskim regulaci-
jam, ki predvidevajo tudi zmanjšanje dušikovih emisij, zaradi 
katerih bi morali krčiti svojo dejavnost, v zadnjem času raz-
burjajo, pa tudi razdvajajo ne samo nizozemska ampak celot-
no evropsko javnost. Zaradi novih regulacij bi namreč morali 
zmanjšati obseg kmetijskih dejavnosti, posledično bi bila pri-
hodnost večjih kmetij negotova.
Kmetijski sektor je na Nizozemskem zelo intenziven, vodi ga 
tržna logika, in dejstvo je, da bo onesnaževanje, ki ga povzroča, 
treba zmanjšati. A manevrskega prostora za ukrepanje je malo. 
Kakšen, če sploh, bo kompromis med vlado in protestniki 
kmeti, je zato težko napovedati.
Na proteste kmetov na Nizozemskem so prišli tudi kmetje iz 
nemških obmejnih regij.

V državi ni v ospredju razmišljanje o samooskrbi, temveč je na 
prvem mestu dobro poslovanje. “Kmetje”, ki novim regulaci-
jam nasprotujejo, so pravzaprav pogosto poslovneži oziroma 
velika podjetja.
Nizozemsko kmetijstvo je tako “visokotehnološki sektor, ki po 
produktivnosti prekaša večino ostalih držav”. 
Razvoj dogodkov na Nizozemskem budno spremljajo v sose-
dnjih državah, tudi v Nemčiji, Belgiji, Franciji in na Danskem, 
kjer kmetijski sektor deluje v podobnih razmerah. Podoben 
problem imajo tudi na severu Italije. 

Intenzivnost kmetovanja je medtem v Sloveniji bistveno 
manjša.
Pri nas je ob trenutni negotovosti zaradi podnebne, pre-
hranske ter nenazadnje mirovne krize, ključno vprašanje, 
kako pridelati več.
V kmetijski pridelavi se trenutno srečujemo s podražitvami 
kmetijskega repromateriala, sušo, ki drži v primežu polovico 
Evrope, napovedjo Evropske komisije o predvidenem 50% 
zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu  
in z ekstremno visokimi temperaturami.
Posledice sušnega in vročega poletja so že močno prisotne na 
poljih koruze in travinja, posledično pomanjkanje krme že 
prazni hleve. 
Kmetijska zbornica je predlagala razglasitev naravne nesreče. 
Potrjeno je, da škoda, ki jo kmetijski pridelavi povzroča suša, 
že presega tisto iz leta 2017, ki je dosegla 65 milijonov evrov.

Ponovno se srečujemo s tematiko nujnosti namakanja, ki je pos-
talo ključno za uspešno pridelavo v času vedno bolj neugodnih 
in nepredvidljivih klimatskih razmer. Potrebno bo razmisliti 
tudi o drugih načinih prilagajanja kmetijske pridelave klimat-
skim spremembam in grozeči prehranski krizi ter o ustreznosti 
novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 20
27.                                                                                                                                                      

Uredniški odbor



AMBASSADOR ANNISTON ABSOLUT MARCELO
TIP SORTE hibrid hibrid hibrid linijska sorta

PRIDELEK ZRNJA zelo velik velik do zelo velik velik do zelo velik srednji do velik

PRIDELEK OLJA zelo velik velik do zelo velik velik do zelo velik velik

KAKOVOST visoka vsebnost olja visoka vsebnost olja visoka vsebnost olja visoka vsebnost olja

ZRELOSTNI RAZRED sr. zgoden do sr. pozen srednje zgoden zgoden do sr. zgoden zgoden

RAZVOJ
PRED ZIMO

zelo hiter zelo hiter zelo hiter srednji, hiter pomladi

PREZIMITEV odlična odlična dobra odlična tudi, če je daljša zima

TIP RASTLINE
visoka, robustna, odporna
na poleganje

visoka, robustna, odporna
na poleganje

visoka, robustna, odporna
na poleganje

visoka, dobro odporna
na poleganje

ODPORNOST
NA BOLEZNI,
PREDNOSTI

odporna na Phomo (RLM7 
genetika), na pokanje luskov, 
odporna na virus TuYV

odporna na Phomo (RLM7 
genetika), na pokanje luskov, 
odporna na virus TuYV

odporna na Phomo (RLM7 
genetika), na pokanje luskov, 
odporna na virus TuYV

dobro odporna na Phomo,
enakomerno zorenje luskov

PRIPOROČENA 
VRSTA TAL

zelo primerno za lahka,
dobra in težka tla

zelo primerno za lahka in
tudi težka tla

zelo primerno za lahka in
težja tla

za vse tipe tal

ČAS SETVE od 15. 8. do 15. 9. od 15. 8. do 15. 9. od 15. 8. do 15. 9. od 20. 8. do 5. 9.

POSEBNOSTI

Vrhunski pridellki na dobrih in 
težjih tleh z jesenskim hitrim 
razvojem, odlična prezimitev. 
Najbolj razširjen hibrid oljne 
ogrščice v Nemčiji. Najbolje 
izkorišča dušik med hibrirdi, 
N-flex.

Zelo zanesljiv hibrid na vseh 
tipih tal z jesenskim hitrim
razvojem, odlično prezimitvijo
in zgodnjo zrelostjo, ki 
pobegne zgodnjim poletnim 
sušam.

Hibrid s hitrim jesenskim 
razvojem ter širokim setvenim 
obdobjem, zelo primeren za 
pozne setve. Zelo hiter pom-
ladanski razvoj. Nižje vsebnosti 
erukakislin in glukozinulatov!

Zelo dobra prezimitev, hitra
pomladna rast, zgodnje 
cvetenje in zgodnja žetev 
konec junija.

SETEV
zgoden termin: 40 zrn/m2
pozen termin: 60 zrn/m2

zgoden termin: 40 zrn/m2
pozen termin: 60 zrn/m2

zgoden termin: 40 zrn/m2
pozen termin: 60 zrn/m2

zgoden termin: 50 zrn/m2
pozen termin: 70 zrn/m2

PAKIRANJE
1,5 mio zrn (3 ha) 500.000 zrn (1ha) ali

1,5 mio zrn (3ha)
1,5 mio zrn (3ha) 2,1 mio zrn (3 ha)

PRIDELKI ŽETVE
IZ PROIZVODNJE 
2022

ŽIPO, Lenart
površina: 13,2 ha
povpr. pridelek: 4.124 kg/ha

KMETIJSTO ČRNCI, Apače
površina: 75 ha
povpr. pridelek: 3.750 kg/ha

ŽIPO, Lenart
površina: 27 ha
povpr. pridelek: 3.565 kg/ha

MIRAN GRUBIČ, Brežice
površina: 8 ha
povpr. pridelek: 3.620 kg/ha

BRANKO KLEMENČIČ,
Nova vas pri Ptuju
površina: 13 ha
povpr. pridelek: 4.580 kg/ha

PP AGRO, Ptuj
površina: 24,7 ha
povpr. pridelek: 4.230 kg/ha

PP AGRO, Ptuj
površina: 56,5 ha
povpr. pridelek: 4.680 kg/ha

SANDI HERGULA, Cvetkovci
površina: 7 ha
povpr. pridelek: 4.300 kg/ha

AGROEMONA KMETIJSTVO, 
Domžale
površina 14,5 ha
povpr. pridelek: 4.500 kg/ha

Več informacij o oljni ogrščici najdete na naši spletni strani 
www.agrosaat.si ter pri terenski svetovalni službi Agrosaat.

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a
1291 Škofljica

Tretiranje
semena:

fungicid
SCENIC GOLD +

insekticid
BUTEO START

Izbor sort
za jesen

2022

OLJNA OGRŠČICA
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na poleganje
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težjih tleh z jesenskim hitrim 
razvojem, odlična prezimitev. 
Najbolj razširjen hibrid oljne 
ogrščice v Nemčiji. Najbolje 
izkorišča dušik med hibrirdi, 
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tipih tal z jesenskim hitrim
razvojem, odlično prezimitvijo
in zgodnjo zrelostjo, ki 
pobegne zgodnjim poletnim 
sušam.

Hibrid s hitrim jesenskim 
razvojem ter širokim setvenim 
obdobjem, zelo primeren za 
pozne setve. Zelo hiter pom-
ladanski razvoj. Nižje vsebnosti 
erukakislin in glukozinulatov!
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pomladna rast, zgodnje 
cvetenje in zgodnja žetev 
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OLJNA OGRŠČICA

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Belkar je novejši herbicid za zatiranje širokolistnih 
plevelov v ozimni oljni ogrščici po vzniku. Ima širok 
spekter odlične učinkovitosti na ključne širokolistne 
plevele kot so plezajoča lakota, krvomočnica, poljski 
mak, kamilica, navadni plešec in drugi. 
Centium 36 CS je talni herbicid namenjen zatiranju 
nekaterih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v oljni 
ogrščici. Tretira se najkasneje do 3 dni po setvi in pred 
vznikom posevka. Odličen partner herbicidu Belkar!

Najmočnejša kombinacija za 
zatiranje enoletnih plevelov v 

oljni ogrščici na VVO!
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VABLJENI NA 60. KMETIJSKO –
ŽIVILSKI SEJEM AGRA 

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo 
od 20. – 25. 08. 2022 potekal 

60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. 
 

Za slovenske zadružnike bo dogajanje na sejmu še 
posebej pestro v sredo, 24. 08. 2022, ko bo v okviru 

prireditve dan slovenskih zadružnikov. 
 

Vabimo vas, da nas ob ogledu kmetijsko –živilskega 
sejma AGRA 2022 obiščete na našem razstavnem 

prostoru v hali B. 
 

 
 
 

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Tajfun 360 je neselektivni sistemični herbicid za 
zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega 
in širokolistnega plevela ter večletnega plevela z 
globokimi koreninami. Uporabljamo ga na strniščih, 
vinogradih in sadovnjakih. Sredstvo se ne peni in nima 
neprijetnega vonja, na voljo pa je v 1 L in 5 L embalaži.

Neselektivno zatiranje plevelov 
na strniščih in v trajnih nasadih!
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Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Laser Plus je moderni biotični insekticid s širokim 
spektrom delovanja. Na vinski trti se v času 
dozorevanja uporablja za zatiranje plodove vinske 
mušice, ki v grozdne jagode odlaga jačeca. Izležene 
ličinke se hranijo z grozdnim mesom, jagode pa 
po navadi napade siva grozdna plesen. Sredstvo 
uporabljamo po napovedi svetovalne službe.

Odlična zaščita pred plodovo 
vinsko mušico!
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Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Badge WG je najmodernejši  bakreni fungicid na 
osnovi mešanice dveh bakrovih soli (Cu hidroksid in 
Cu oksiklorid), katerih ioni se enakomerno sproščajo in 
zagotavljajo dolgotrajno zaščito pred peronosporo. 
Formuliran je po posebnem postopku, saj so granule 
skoraj brez prahu, se takoj raztopi in zagotavlja 
neprekosljivo disperzibilnost v vodi. Je kompatibilen z 
večino sredstev za varstvo rastlin in foliarnimi gnojili.

Bakreni fungicid na osnovi dveh 
bakrovih soli!
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