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MAJHEN VIRUS SPREMINJA OBIČAJE

Pandemija Covid vpliva na vsa področja družbenega in gospodarske ga 
življenja. Majhen virus nam je krepko spremenil običaje. Srečevali smo se na 
strokovnih srečanjih, sejmih … se pogovarjali o rastlinskih vrstah, sortah/
hibridih in mešanicah za poljedelsko ali živinorejsko uporabo … predstavljali 
smo preizkušene tehnološke prakse.

Strokovne delavnice in akademija se prilagajajo času, preselile so se na splet, 
Facebook, YouTube ... srečanja pa so postala individualna.

saatbau zaposluje številne strokovnjake, praktike. Spoznanja, znanje, izkušnje 
iz Slovenije, Avstrije, pa tudi širše, želimo deliti z Vami, zato Vam podarjamo 
saatbauerja, ki ga bomo v tiskani obliki, štirikrat letno, brezplačno poslali 
našim najzvestejšim partnerjem.

KMETIJSTVO, INFRASTRUKTURNA PANOGA

Pandemija nas je spomnila, da hrana ni samoumevna, da jo nekdo mora 
pridelati, da je kmetijstvo sistemsko in infrastrukturno pomembna panoga. 
Vsaka kriza ponuja nove priložnosti. Čeprav je digitalizacija v kmetijski 
pridelavi že našla svojo pot, je pandemija ta trend le še dodatno pospešila. 
Neposredno trženje s kmetij preko različnih spletnih platform se je v času 
zaostritvenih ukrepov močno povečalo.

GLOBALNO ALI LOKALNO

Če je trgovina še ne tako daleč nazaj sledila trendu globalizacije in industriali-
zacije tudi v pridelavi hrane, je danes že zagotovo, da lokalno pridobiva na 
pomenu. 

Pa vendarle bo lokalno obstalo le, če bodo stroški pridelave kar se da optimalni 
in konkurenčni. Kako optimirati pridelavo? Lep slovenski pregovor govori 
"Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval" nam pove, da nizka cena vhodnega 
repromateriala ni nujno ključ do uspeha. Naloga vseh nas je, da iščemo rezerve 
in ekonomiko znotraj svoje pridelave, proizvodnje in skozi optimiranje stroš-
kov zagotavljamo boljšo kvaliteto ob optimalni ceni.
saatbauer je namenjen ravno temu: optimirati pridelavo, ki bo po dobri setvi 
prinesla tudi dobro žetev.

Ekipa saatbau Vam želi dobro setev ter odlično žetev!

Marjeta MOHORIČ

saatbauer z Vami 
od setve do žetve
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Mleko – meso – energija

Nova genetika 
silažnih hibridov

Razvoj novih hibridov koruze je bil v zad-
njih letih izjemen. Aktualni žlahtniteljski 
cilj pri silažnih hibridih je v smeri krepitve 
agronomskih lastnosti rastline, ki nare-
kujejo stabinost pridelka nadgrajenim s 
kakovostjo silažo. 

V žlahtniteljski postaji Schönering saatbau 
linz smo v preteklosti vzgojenim številnih 
hibridom silažne koruze z izstopajočimi pri-
delki in hitrim mladostnim razvojem, dodali 
novo generacijo hibridov, ki se postavljajo z 
dobro prebavljivostjo. Hibridi nove genetike 
so bili razviti v sodelovanju z živinorejci 
najboljših posestev in opravičeno nosijo 
oznako MME (Milk-Meat-Energy = mleko-
meso-energija).

Naši žlahtnitelji so se posvetili tudi delu 
koruzne rastline, ki je bil do sedaj domala 
zanemarjen in sicer steblu in celični steni. 
Rezultati raziskav in dosežkov so predstavl-
jeni v naslednjih točkah. 

Osnova je zdrava rastlina

Zdrava listna masa koruzne rastline zagotav-
lja nizko raven mikroorganizmov v pridelku 
in je torej osnova za visokokakovostno 
krmo. Na odmrlih delih rastlin je pogosto 
veliko mikroorganizmov, ki povzročajo večje 
težave pri siliranju, zlasti pri tlačenju, kaj 
je tudi lahko eden izmed razlogov za slabo 
stabilnost silaže. 

Dobra stabilnost z visoko prebavljivostjo

Zaradi naraščanja primerov vremenskih ek-
stremov je pri izbiri hibrida zraven količine 
in kakovost pridelka vse pomembnejša 
tudi lastnost stabilnost rastline. Za slednje 
je v rastlini odgovorna celična stena, ki se 
sestoji iz celuloze, hemiceluloze in lignina. 
Lignin je »les« in je skoraj neprebavljiv. 
Žlahtniteljska umetnost je ustvariti zelo 
stabilen hibrid z malo lignina v celični steni, 

kajti tudi od le-tega je odvisna prebavljivost-
jo surove vlaknine.

Večja prebavljivost rastline povečuje 
količino zaužite krme

Škrob v storžu je skoraj v celoti prebavljiv, 
razlike med hibridi pa pri tem dejstvu 
skoraj nične. Velika razlika med hibridi je 
pri prebavljivosti preostalega dela rastli-
ne. Glede na to, da je od celotne koruzne 
rastline polovica storž in druga polovica 
prestali del rastline je dovolj razlogov 
in povodov zakaj smo se posvetili razis-
kovanju celične stene in dela rastline, ki 
ni storž. Na kmetijskih posestvih kjer so 
pridelovalne površine limitirajoči faktor je 
kakovost silaže bistvenega pomena. V ko-
likor smo bili včasih zadovoljni z 48 urno 
prebavljivostjo v vampu nam danes novi 
v tej smeri selekcionirani hibridi ponujajo 
prebavljivost surove vlaknine že v 24 urah. 
Od enega dneva hitrejšega poteka prebav-
ljivosti, kar je odlična lastnost silaže je 
pomembnejši še delež prebavljivosti NDF 
(celuloza, hemiceluloza in lignin). Z vsakim 
procentom večjo prebavljivost se poveča 
količina zaužite krme, ki pa potencira tako 
proizvodnjo mleka in mesa. 

Pridelek škroba je zagotovljen

Z vsemi silažnimi hibridi, ki so tudi 
preizkušeni in imajo dobre rezultate za 
proizvodnjo zrnja ter rastejo v primer-
nih pogojih lahko pridelamo zadovoljivo 
količino škroba. Pri zelo visokih hibridih 

lahko vsebnost energije v silažni masi 
povečamo z višino žetve.

Uravnotežen delež v vampu 
stabilnejšega škroba

Da bi v obroku dobili visok delež in dober 
izkoristek koruze je dobro, da je škrob klen 
posledično stabilen, kar pomeni da se ga le 
manjši del prebavi v vampu in večji preos-
tanek v tankem črevesu. Žival ima iz škroba 
prebavljenega v tankem črevesu večji izplen, 
je manj zakisanja vampa (acidoza), počutje 
je boljše. Novi hibridi iz skupine MME gene-
tike so pretežno po tipu zrnja trdinke, imajo 
prej opisano lastnost: vsebujejo v vampu 
stabilen škrob. Optimalni delež suhe snovi v 
silaži naj bo 32 % do 39 %. 

Več in bolje

Razumno je, da je velik pridelek silažne 
mase med osnovnimi zahtevami pri izbiri 
hibrida. Žlahtnitelji in semenarji se v 
sodelovanju z živinorejci trudimo in tudi 
smo uspeli vzgojiti hibride, ki so dobri po 
pridelku in najboljši po kakovosti, ki se 
izraža v ješčnosti. 

Ponudba hibridov iz skupine MME

Označbo MME, opravičeno nosijo hibridi: 
AMELLO, tip zrnja: trdinka (FAO 190), 
ATLANTICO, tip zrnja: trdinka (FAO 270), 
FILMENO, tip zrnja: poltrdinka (FAO 290).

zvonko glažar
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S skoraj 68.000 ha je koruza med najbolj 
zastopanimi kulturami v slovenskem 
poljedelskem prostoru. Na dobrih 40 % 
koruznih njiv rastejo hibridi za silažo. 

Pridelek energije in beljakovin

Za silažo iz celotne koruzne rastline je 
značilna njena, za prehrano živali zelo po-
membna lastnost, visoka vsebnost energije. 
Vsebnost surovih beljakovin v suhi snovi je 
približno 7,5 %, kar pa tudi ni zanemarljivo 
saj s pridelkom 24.000 kg SS/ha pridelamo 
teh 1.800 kg/ha. 

Kakovostna silaža ima vedo  
mesto v obroku

Koruzo je enostavno silirati, kljub temu 
obstajajo med hibridi precejšnje razlike. 
Ker so hibridi za silažo selekcionirani tako, 
da so s škrobom najbolj bogati pri visoki 
zrelosti, se dogaja da se žanje prepozno. 
Dobre izkušnje pri silaži so, da je na po-
sestvih z mlečno proizvodnjo njena sušina 
34 % in pri pitanju govedi 38 %. Višji od-
stotek sušine že potencira tveganje zaradi 

segrevanja. En kubični meter silažne masa 
s 35 % suhe snovi bi naj tehtal 260 kg, v 
praksi so primeri, da tehta le 190 kg, torej 
70 kg premalo. 

Vzroki so naslednji:

•	 presuha silaža masa
•	 rez je predolga 
•	 pripeljana masa je na pretanko 

 porazdeljena
•	 premajhna masa delavnega stroja, ki tlači
•	 pnevmatike stroja, ki tlači so preveč 

široke s premajhnim zračnim tlakom
•	 kratek čas valjanja
•	 prevelika delavna hitrost stroja, ki valja

Prebavljivost preostale rastline

Znanost in žlahtnitelji koruze so v zadnjih le-
tih še izboljšali hibride za silažo v smeri večje 
prebavljivosti celične stene (NDF = celuloza 
+ heniceluloza + lignin) in na drugi strani 
zmanjšanje vrednosti (ADL = delež lignina). 

Ta cilj se lahko doseže pri treh različnih 
tipih koruznih hibridov: 

Brown-Midrib-3-hibridi:
Hibridi tega tipa so bili razviti v ZDA. Imajo 
nižjo vsebnost lignina (ADL). To je povečalo 
njihovo prebavljivost (NDF) za 5–15 %. Tudi 
razgradljivost suhe snovi v vampu bi se s 
tem lahko izboljšala za 4–6 %. Vendar ti 
hibridi kažejo nižje pridelek suhe snovi in 
so tudi bolj dovzetni na bolezni. Imajo nižjo 
vsebnost ADL, posledično nižjo stabilnost.

Stay-green-hibridi:
Pri hibridih tega tipa je prebavljivost NDF 
podobna kot pri konvencionalnih in je 
tudi ni možno izboljšati. Vse liste na steblu 
imajo zelen do žetve. S to dolgo-zelenostjo 
se omogoča daljše prestrezanje svetlobe in 
intenzivnejšo fotosintezo, vsebuje več slad-
korjev in jo lahko siliramo tudi pri nekoliko 
večji zrelosti, vendar ne pri sušini, večji od 
400 g/kg. Glede časa spravila imamo s temi 
hibridi več manevrskega prostora. Vsebujejo 
več sladkorjev zato je potrebna večja dos-
lednost med siliranjem le-teh (tlačenje, hitro 
pokrivanje silosa, dnevni odvzem).

Hibridi z večjo prebavljivostjo NDF:
S ciljnim križanjem je dosežen večja 4-8 % 
prebavljivost celične stene in s tem tudi 
celotne suhe snovi za več kot 1,5 % . 

Večja mlečnost

Hibride z večjo prebavljivostjo NDF se 
priporoča vključevati v obrok pri kravah 
molznicah. Kajti z 1 % boljše prebavl-
jivostjo žival zaužije okoli 0,35 kg več suhe 
snovi. Ker takšna koruzna silaža zaradi 
večje prebavljivosti zapusti vamp hitreje, 
se tukaj absorbira le del hranil. Večji del se 
bo razkrajala v tankem črevesu, realno je 
pričakovati, da bo učinkovitost krme boljša. 
Vsebina vampa bo hitreje prazna, kar bo 
stimuliralo žival k ponovnem zauživanju 
krme. Proizvodnja bo boljša. 

zvonko glažar

Pridelovanje in žlahtnjenje

Koruza v prehrani goveda
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V zadnjih desetih letih se je pridelava soje 
v Avstriji več kot podvojila, približno 1/3 
ekološke in 2/3 standardne pridelave. To 
gre povezovati s hkratnim razvojem prede-
lovalne industrije, kjer so najpomembnejši 
tofu, sojini napitki ter sojina moka in 
kosmiči. Splošno pričakovanje pa je, da 
se bo trend pridelave in predelave soje 
povečeval.

V zadnjih letih se je soja iz nišne kulture 
razvila v privlačno vez v kolobarjenju. V 
letu 2019 se je soja v Avstriji pridelovala že 
na več kot 69.000 ha (podobno površino v 
Sloveniji zasejemo s koruzo) in je bila tako 
po uradnih avstrijskih statistikah četrta 
rastlinska vrsta po površinah, za koruzo, 
pšenico in ječmenom. Soja je tako v Avstriji 
postala pomembna rastlinska vrsta v 
kolobarju, precej več sejana, kot so sejane 
oljna ogrščica, sončnice, grah ali podobne 
poljedelske vrste.

Pridelovanje soje ima številne prednosti

Povečano povpraševanje s strani krmne in 
živilske industrije ter ozaveščenost družbe 
glede trajnosti in bolj regionalno pridela-
nih proizvodov spodbujajo zanimanje za 
domačo pridelavo soje. Pričakovanja so, da 
bodo površine pod sojo rasle še naprej in da 
bo leta 2030 v Avstriji s sojo posejanih okoli 
100.000 hektarjev obdelovalnih površin z 
letnim odkupom okoli 350.000 t.

Ta pozitiven razvoj bi po eni strani ustvaril 
dodatne proizvodne priložnosti in doda-
no vrednost za kmete, po drugi strani pa 
zmanjšal odvisnost od uvoza v sektorju bel-
jakovinske krme. Soja iz avstrijske pridelave 
ima bistveno boljše ekološko ravnovesje kot 
tista iz Brazilije ali Argentine. V nasprot-
ju z drugimi državami so sojo v Avstriji 
vedno proizvajali izključno brez genskega 
inženiringa - odločilnega argumenta pri 
trženju sojinih izdelkov in krme za živali.

Rastlinske alternative proizvodom iz 
živinoreje so v zadnjih letih vse bolj pril-
jubljene. Vegetarijanska in veganska prehra-
na sta v naši družbi postala splošno sprejeta. 
Vseskozi naraščajoče število fleksibilistov 
vedno bolj uživa v okusni in razburljivi raz-
nolikosti jedilnika. Vse več ponudnikov zato 
širi svojo ponudbo izdelkov. Glavna surovina 
za te proizvodne linije je in ostaja soja, za ka-
tero je značilna izjemna vsebnost beljakovin 
in hranil. Nobena druga beljakovinska rast-
lina ne more omogočiti takšne učinkovitosti 
na polju ali v predelavi. Avstrijska podjetja 
so te prednosti prepoznala prej kot druga in 
so v Evropi dobila pionirsko vlogo.

Medtem ko se več kot 80% soje po vsem 
svetu uporablja kot živalska krma, se v 
Avstriji skoraj polovica letne letine soje pora-
bi za proizvodnjo hrane in pijač. Avstrija ima 
tako mednarodni izjemen položaj. Domači 
dobavitelji sojinih kosmičev ali moke so 
v zadnjih 25 letih razvili obsežno znanje. 
Medtem so vodilni v Evropi na področju 
dobave proizvajalcev pekovskih izdelkov 
in pekovskih izdelkov. Pri predelavi soje v 
oljarnah se poleg pomembne beljakovinske 
krme ustvari dragoceno sojino olje.

Soja, junak na polju

Poleg raznolikih tržnih priložnosti za kmeta 
je soja dobrodošla v kolobarju. Soja kmetu 
pomaga pri zdravem kolobarjenju in je 
nujna sprememba med žitom in koruzo. 
Poleg zatiranja plevela, akumulacije dušika, 
ni potrebe po zaščiti pridelka pred boleznimi 
in škodljivci ali dodatnem dognojevanju. 
Med stročnicami ima soja najvišjo vsebnost 
beljakovin v suhi snovi s približno 40%. Po-
leg tega je soja kot toplotno ljubeč pridelek 
v zadnjih letih nedvomno imela koristi od 
spremenjenih podnebnih razmer.

Glede na vse pogostejše vremenske razmere 
so pridelava in varnost pridelka sodobnih 

sort pomembna značilnost odločanja. V Rei-
chersbergu v Zgornji Avstriji strokovnjaki 
iz SAATZUCHT DONAU (hčerinske družbe 
saatbau linz) pod vodstvom inženirja Bern-
harda MAYR-a nenehno razvijajo nove sorte 
soje s klasičnimi metodami žlahtnjenja. Zah-
teve so velike, saj je pomembno, da hkrati 
zadovoljimo vse večje potrebe kmetov, 
predelovalcev in potrošnikov.

Soja je razdeljena v različne zrelostne 
razrede glede na njihovo skupno potrebo 
po toploti v času od setve do žetve. Sorte 
od 0 (pozno zoreče sorte) do 0000 (izredno 
zgodnje zoreče sorte) žlahtnijo na lokaciji 
Reichersberg, zaradi česar je sortni izbor pri-
meren za vsa podnebna območja v Evropi. 
Od prvega križanja, pa do komercializacije 
sorte običajno mine 10 let.

jernej peterkovič

Včasih postranska, danes po-
membna rastlinska vrsta

Soja v Avstriji

Poleg raznolikih tržnih priložnosti za kmeta je soja 
dobrodošla v kolobarju. Soja je dobrodošla v kolobarju 
med žitom in koruzo, zatira plevel, akumulira dušik, 
zmanjšuje porabo fitofarmacevtskih sredstev proti 
boleznim in škodljivcem ter vnos mineralnih gnojil.
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Oskrba z dobro in lastno osnovno krmo za 
potrebe živinorejskega obrata je temelj za 
dober gospodarski izid vsakega, v 
 bodočnost orientiranega posestva. Gospo-
darjenje na travinju bi moral biti stalen 
proces na govedorejski kmetiji. Tako kot 
lahko rezultat živinorejske proizvodnje 
pričakujemo od pasme živali in stopnje 
intenzivnosti reje, tako je lahko tudi višina 
in kakovost pridelka s travinja odvisna od 
sestave ruše in celotnega menedžmenta na 
travinju.

Gnojenje z dušikom

Količino N določimo na podlagi pregleda 
stanja travnika, botanične sestave travne 
ruše in ob upoštevanju razmer za rast.

Pri tem upoštevamo sledeče:

•	Ruša z veliko metuljnic potrebuje manj 
N kot ruša, v kateri prevladujejo trave.

•	 Za prvo košnjo gnojimo bolj kot za 
naslednje košnje. 

Gnojenje v sušnih razmerah

Po dolgotrajni suši vsebujejo tla pravilo-
ma veliko rastlinam dostopnega dušika. 
Vedeti moramo, da je v tleh ostal dušik, 
ki smo ga namenili predhodni košnji, pa 
se zaradi suše ni porabil. Precej dušika se 
sprosti tudi iz organske snovi v tleh. 
Razmišljanje, da bi bilo mogoče pomanj-
kanje krme rešiti z obilnim gnojenjem, 

zaradi tega ni pravilno. Ob deževju po 
dolgotrajni suši obstaja objektivna 
nevarnost kopičenja nitratov v rastlinah. 
Ti lahko povzročijo zastrupitve živali. Z 
gnojenjem od suše prizadetih travnikov 
nevarnost za zastrupitve še povečamo. 
Nevarnost je še posebej velika, če je v 
ruši veliko zeli. 

Posebnost pri gnojenju travnikov za 
pripravo silaže
Krma s travnikov, ki so preobilno 
gnojeni z dušikom, se slabo silira. K 
temu prispeva povečana vsebnost vode 
in nitratov ter manjša vsebnost sladkor-
jev v krmi. Na sposobnost krme za 
siliranje vpliva tudi čas gnojenja. Šest 
tednov pred košnjo travnikov ne smemo 
gnojiti z dušikovimi gnojili.

Gnojenje z gnojevko in gnojnico
Dušik iz gnojevke in gnojnice je rast-
linam razmeroma hitro dostopen in se s 
pravilno uporabo izkorišča enako dobro 
kot dušik v mineralni obliki. 
 Najprimernejši čas je ob začetku 
ozelenitve ruše. S tem se približamo 
času, ko rastline potrebujejo dušik, 
hkrati pa se izognemo onesnaženju 
krme. V tem času se gnojevka izkoristi 
bolje kot pri jesenskem in zimskem 
gnojenju. Med letom lahko gnojimo 
travnike po vsaki košnji. Ker je padavin 
v poletnih mesecih manj, je možnost za 

onesnaženje krme v tem času večja, pri 
odraščeni ruši pa lahko pride tudi do 
ožigov. Zaradi tega poskušajmo uporabl-
jati tehniko, ki to organs ko gnojilo vdela 
v tla, upoštevajmo še sledeče smernice:

•	 gnojimo takoj po košnji, še preden 
strnišče ozeleni,

•	 po možnosti gnojimo zvečer,
•	 ne gnojimo v vetrovnem vremenu,
•	 priporočljivo je gnojiti ob hladnejšem 

vremenu, 
•	 gnojimo pred blagim dežjem, vendar 

ne pred nevarnostjo močnih nalivov,
•	 ne gnojimo tal, ki so zasičena z vodo,
•	 zelo gosto gnojevko je priporočljivo 

razredčiti z vodo.

Na onesnaženje krme moramo biti še 
posebej pozorni na travnikih za košnjo 
zelene krme. Gnojevka za gnojenje teh 
zemljišč naj bo stara vsaj en mesec, med 
gnojenjem in rabo pa naj mine vsaj 6 
tednov. Pri košnji se moramo prepričati, 
da krma ni vidno onesnažena z ostanki 
gnojevke.

blaž krancelbinder

Gospodarjenje
Management na  travinju je stalen proces

POVPREČNA SESTAVA ŽIVINSKIH GNOJIL V SLOVENIJI
% kg/m³ g/m³

 SS OS MgO P2O5 K2O S-N NH4-N Cu Zn

Gnojilo / Sestava

Goveja gnojevka 8,4 6,7 0,9 1,6 4,0 3,6 1,6 3,8 17,7

Prašičja gnojevka 4,8 3,5 0,9 3,0 2,9 5,0 3,2 10,5 39,0

Goveja gnojnica 2,0 1,1 0,4 0,3 3,9 1,5 1,2 0,6 2,1

Goveji gnoj 18,6 14,6 1,8 3,0 5,1 4,7 0,8 4,7 24,4

SS – sušina, OS – organska snov, MgO – magnezij, P2O5 – fosfor, K2O, S-N – skupni dušik, NH4-N – amonijski 
dušik, Cu – baker, Zn – cink. Vir: Babnik s sodel., 2006



»Damjan, nam lahko na kratko opišeš 
kmetijo?«

»Ukvarjamo se predvsem z živinorejo ter 
seveda poljedelstvom. V hlevu je 22 
molznic in 60 govejih pitancev. Obdeluje-
mo 22 ha njivskih površin, 23 ha travinja 
in 19 ha gozda. Osnovni kolobar je 
sestavljen iz koruze, tritikale, ječmena in 
deteljno travnih mešanic ter ozelenitev.«

»Nam zaupaš sorte, ki jih seješ?«

»Prisegam na kvaliteto, tako semena, kot 
sort. Med koruzami za silažo sejemo 
ABSOLUTO in AURELIO, ki ga siliramo 
ali pa kombajniramo za zrnje, odvisno od 
tega koliko krme imamo sicer na razpola-
go. Vsako leto pa posejem tudi en 
zgodnejši silažni hibrid in lansko leto me 
je prepričal FILMENO. Med žiti sejem že 
nekaj let ječmen LENTIA, tritikali 
CLAUDIUS in TRIBONUS. Med travnimi 
mešanicami smo najbolj zadovoljni z 
mešanicami  FUTTERPROFI.«

»V letu 2020 si s hibridom AURELIO 
dosegli pridelek kar 21.279 kg suhega 
zrnja na hektar. Kako ti je uspelo?«

saatbauer portret
Kmetija ŠEME, živinorejsko poljedelska 
kmetija, stremi za inovativnimi rešitvami

»Verjetno je bila kombinacija večih 
dejavnikov. Pravočasna setev, pravočasno 
dognojevanje, odličen hibrid, dovolj 
padavin, temperature. Tudi njiva je bila 
na prisojni legi, kot so to vinogradi. (op. 
smeh) Verjamem pa, da je svoje naredili 
tudi vmesni dosevek BONI, ki ga redno 
uporabljam na svojih njivah. Čeprav 
imamo doma dovolj organskega gnojila 
verjamem, da je vlaganje v kvaliteto 
zemljišč zelo dobra naložba, neglede na 
subvencije.«

Damjan je že štiri leta zapored na svojih 
njivah preizkuša nove sorte saatbau, tako 
žit, koruze, kot travinja ali vmesnih 
dosevkov. Skupaj z Andrejem Vencljem 
tako izmenjujeta izkušnje in preizkušata 
dobre kmetijske prakse, ki obema služijo 
pri njunem delu.

barbara belšak

na kratko o kmetiji

Kmetija Šeme prihaja iz Žalne, gručastega naselja v Dolenjskem podolju, ki leži na 
severnem robu majhnega kraškega Žalskega polja.

Družinsko kmetijo Šeme vodi Damijan, ki je že zelo mlad poprijel za delo in kmetijo 
uspešno razvija in povečuje. Njegova žena Maja je zaposlena, a kljub temu vsakod-
nevno pomaga v hlevu, pri molži in teličkih, velika odgovornost pa pade nanjo 
poleti, ko je Damijan zaposlen z delom na njivah. Damjan namreč opravlja usluge s 
kmetijsko mehanizacijo: baliranje, setev, žetev in podobno.

Imata dve hčeri, ki že sedaj kažeta voljo do kmetijstva. Na kmetiji je aktivna tudi 
Damijanova mama, v sezoni pa na pomoč priskoči še brat Gašper.



Vrhunske sorte poljščin ob strokov-
nem svetovanju od setve do žetve:

•	 koruza
•	 soja
•	 ozimna žita
•	 jara žita
•	 oljna ogrščica
•	 oljnice
•	 beljakovinske rastline
•	 travinje
•	 vmesni dosevki

•	 ekološka semena

Vaš partner 
na polju

saatbau d.o.o. 
Hajdoše 46a, 2288 Hajdina, SLO

Tel: 05/995 61 50, Fax: 02/754 00 46,  
slovenija@saatbau.com,  www.saatbau. com


