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Classification: PUBLIC 2

Zgodovina pšenice

Več kot 10.000 pr. n. š.

Začetki gojenja

10.000 pr. n. š.

Prve vrste pšenic

Pridelek

0,35 t/ha

15. stol

Prvi kolobar

18. stol

Prva mehanska sejalnica

19. stol

Temelji sodobne 

genetike

Pridelek

2,4 t/ha

Začetek 20. stol

Prve sorte pšenic

1960

Začetek industrijske 

proizvodnje gnojil in FFS

1970 - 1980

Začetek razvoja hibridnih 

žit

1990

Prva komercialna hibridna 

pšenica v EU

2010

Definirani pšenični genomi

Pridelek

9 t/ha …



Classification: PUBLIC

Vsak dan v življenju vsakogar

Glavni nameni 

uporabe žit

Doseženi pridelki 

močno variirajo

Pridelava v

124
državah

188
mt

74
mt

118
mt

82
mt

35
mt

23
mt

95
mt70%

17%

12%

1%

hrana krma za živali

etanol in seme biogoriva

Pridelek t/ha 

Intenzivna pridelava  5-9 t/ha 

V razvoju 2-5 t/ha

Ekstenzivna pridelava 1-4 t/ha



Classification: PUBLIC 4

Pridelava v svetu - tone

885

722 701

Koruza Riž pšenica

Pridelava izražena v milijonih t



Classification: PUBLIC 5

Pridelava v svetu - hektarji

220

165
154

110

Pšenica Koruza Riž Soja

Pridelava izražena v milijonih ha



Classification: PUBLIC

Pridelovalci žit se srečujejo s številnimi izzivi

Doseganjem maksimalnih pridelkov v 

številnih regijah po svetu 

Povečanjem rezistence na škodljivce, 

plevel in bolezni

Vedno strožji predpisi uporabe FFS na 

gojenih posevkih

Vsi omenjeni izziv s katerimi se soočajo 

pridelovalci po celotnem planetu nam 

predstavljajo izzive pri hibridizaciji nove 

generacije žit.



Classification: PUBLIC 7

Hibrid - osnova

 je rastlina, ki je nastala s križanjem 

dveh starševskih rastlin, ki imata 

različne lastnosti z namenom da 

potomec oz. hibrid deduje le izbrane 

lastnosti

 Vsaka linija je čista (homozigotna), 

Hibrid (potomec/produkt staršev) pa je 

heterozigoten. 

 Potomce/hibride označujemo z oznako 

F1. 

Zaželene lastnosti:
 izenačena rast

 večji pridelek

 odpornost ali manjša občutljivost na 

bolezni, škodljivce, neugodne 

vremenske razmere.
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Hibridizacija in hibridna pšenica

 Hibridizacija vključuje naravni proces križanja starševskih linij za doseganje želenih prednosti za 

kmetijsko panogo, te lastnosti so:

 povečanje pridelka

 odpornost proti suši in boleznim 

 prednosti za potrošnike - prehranske koristi in okus

 Nekatere oblike rastlinske hibridizacije se izvajajo že stoletja in večina rastlin, ki jih uživamo danes, je 

hibridiziranih. Hibridizacija se uspešno uporablja pri številnih glavnih poljščinah na svetu, kot so npr:

 koruza, 

 zelenjava 

 Sončnica

v zadnjem času pa tudi pri:

 rižu 

 ječmenu
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Hibridna pšenica

 Tako kot druge poljščine je hibridna pšenica naravno osnovana 

inovacija, ki v posameznem semenu izkorišča najboljšo genetiko. 

 Hibrid ima potencial, da:

• izboljša količino pridelka, 

• kakovost, 

• konkurenčnost 

• trajnostnost ene od najpomembnejših osnovnih poljščin v Evropi 

in na svetu.



Classification: PUBLIC

Leta 2004 smo na trg plasirali 

prvi hibridni ječmen.

Začetek prodaje hibridne pšenice 

načrtujemo do konca tega desetletja, s 

čimer bomo oblikovali trajnostno 

prihodnost za največjo svetovno poljščino 

Žlahtnjenje rastlin



 višji nivo pridelka,

 stabilnost pridelka v različnih rastnih razmerah,

 veliko fleksibilnost časa setve.

Hibridizacija prinaša nove možnosti 

stabilne in ekonomične pridelave žit:

Classification: PUBLIC



Classification: PUBLIC

Naša globalna mreža žlahtniteljskih postaj vam nudi semena prilagojena vašim lokalnim 

agroklimatskim razmeram, ki vsebujejo kakovosti pridobljene iz genov celotnega sveta

Main breeding stations



Classification: PUBLIC

Krajši razmnoževalni proces 

nam omogoča prav naša lastna 

tehnologija in globalna R&D 

mreža.

Kar omogoča proizvodnjo 

prilagojenih rastlin lokalnim 

agroklimatskim, okolijskim in tržnim 

razmeram.

Žlahtnjenje rastlin



HYVIDO® je nov tehnološki standard. 

Ječmen, namenjen vsem naprednim pridelovalcem. 

Močnejši koreninski sistem, zgodnejši in hitrejši razvoj, boljši izkoristek vode in 

hranil ter večji pridelek zrnja in celotne biomase.

Agronomskih prednosti zagotavljajo dobro razvitost in bujnost posevkov v vseh 

vremenskih razmerah, zato omogoča  doseganje boljših in stabilnejših

pridelkov. 

HIBRIDNI JEČMEN 

Classification: PUBLIC



Daljši klas
Večje število zrn, visok hektoliter, 

večji pridelek.

Široki, večji listi
Več klorofila, več sončne svetlobe, 
učinkovita fotosinteza/asimilacija.

Daljši, močnejši 
koreninski sistem
Učinkovita izraba hranil in vode & 
toleranca na stres.

Močna stebla

Izredna kapaciteta 
razraščanja
Nižja setvena norma,
200 semen/m2.

Hibridni ječmen zagotavlja boljše, predvsem pa 

stabilnejše rezultate pridelave. 

Zakaj?  

Classification: PUBLIC



Dušik
Rano dognojevanje pomaga optimizirati 

število klasov ter  podpira čim hitrejšo 

spomladansko rast in pridelek:

• 30% BBCH 25

• 50% BBCH 30-31

• 20% BBCH 32-37

Varstvo pred boleznimi

Setvena norma
• Nizka setvena norma.

• Le 200 semen/m2.

Uporaba rastnega regulatorja

Ukrepi, ki maksimizirajo HYVIDO® potencial

Classification: PUBLIC



4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

Hyvido

konvencionalna sorta
851 kg/ha

Količina pridelanega zrnja 

poskusi 2013 - 2018,             

62 lokacij, slovenija

Rezultati potrjujejo HYVIDO® potencial

Classification: PUBLIC
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Lastni poskusi
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Lastni poskusi



Obsežen genski material družbe Syngenta v kombinaciji z uporabo naprednih 

tehnologij, kot so molekularni označevalci in dvojni haploidi, kot tudi naše izkušnje s 

hibridnim ječmenom, nam omogočajo odlično izhodišče za razvoj te nove možnosti 

za pridelovalce žit po vsem svetu

Naše izkušnje s hibridnim ječmenom prav tako nakazujejo, da lahko hibridna pšenica 

izboljša trajnostnost poljščine prek zmanjševanja količine uporabljenega dušika in 

pesticidov na tono pridelka. Prav tako pričakujemo druge pomembne prednosti za 

kmetijstvo in okolje, vključno z učinkovitejšo uporabo vode. 

HIBRIDNA PŠENICA

Classification: PUBLIC
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 nadalje izboljša odpornost proti suši, odpornost proti boleznim, kot so na primer 

fuzarioze, ter nadzor nad vsebnostjo mikotoksinov, ki lahko vstopijo v prehransko 

verigo prek glivičnih okužb poljščin

 Glede na izzive bolj trajnostne proizvodnje hrane, da bomo lahko nahranili 9 

milijard ljudi do leta 2050, je bistveno, da nadaljujemo z izboljševanjem načina 

pridelave pšenice. 

 Trenutno širimo svoj raziskovalni in razvojni program in proučujemo možnost 

številnih partnerstev, da bi postali prvi, ki bi pridelovalcem zagotovili hibridno 

pšenico in povečali koristi, kot so povečanje pridelka, kakovosti in 

dobičkonosnosti ter tudi trajnostnosti za vse interesne skupine.

Hibridna pšenica

CONTENTS
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Večje pridelke, boljši ROI in 

večjo donosnost celotnega 

KMG-ja

Nova semena in tehnologije za 

zaščito rastlin, ki bodo 

ustrezala vsem potrebam v 

prihodnjih desetletjih

Kaj nam hibridizacija prinaša?

CONTENTS
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Prednosti hibridizacije pšenice

 Povečanje pridelka in prednosti, ki izhajajo iz pomembnih trajnostnih 

lastnosti hibridne pšenice

 Zaradi močnega koreninskega sistema in vitalnosti rastline se bo izboljšala 

izraba dušika in potencialno tudi vode. Verjetno se bo zmanjšala tudi količina 

uporabljenih pesticidov (na tono pridelane pšenice).

 Z uporabo naše natančne kmetijske tehnologije, ki skrbi za konstantnost kar 

se tiče števila rastlin, klasov in zrn na hektar, bo mogoče še dodatno 

optimiziramo učinkovitost vložkov pridelovalcev in s tem povečati pridelek, 

hkrati pa manj izrabljati naravne vire.



Classification: PUBLIC

vodilno podjetje 
na področju žit               
na svetu
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Dostop do številnih možnosti povsod po svetu

Syngenta tržni delež v segmentu semena žit

Classification: PUBLIC



Classification: PUBLIC

izbira pravega semena
Prava sorta/hibrid za določen namen pridelave

krma gorivo testenine kruh pivo

sorta/hibrid: sorta: sorta: sorta: sorta:

Hibridni ječmen, večji 
pridelek z visoko 

vsebnostjo škroba, 
edinstvena hibridna 

tehnologija

Namenjen za gorivo in 
destilacijo, visoki donos 

etanola, boljša 
učinkovitost v procesu, 

tudi za proizvodnjo 
whisky-ja

Za najvišjo kakovost 
testenin, vodilna sorta v 
Italiji, ime sorte tudi na 

embalaži končnih 
izdelkov

Vodilnih sort na 
Francoskem trgu, odlična 
kakovost za proizvodnjo 
kruha, visoki pridelki v 

različnih rastnih 
razmerah

Nizka vrednost 
beljakovin, odlična 

kalibracija, št 1 v UK in št 
3. v EU

To so samo nekatere od mnogih različnih vrst, ki jih zagotavljamo pridelovalcem po vsem svetu.



Classification: PUBLIC

Kot št. 1 na svetu

imamo ambicije, da naredimo 

pridelavo žit bolj učinkovito
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...in zagotovimo trajnostno
prihodnost za najpomembnejše

svetovne poljščine.

CONTENTSClassification: PUBLIC



Hvala za pozornost.

Classification: PUBLIC


