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Gospodarjenje ali 
management na njivskih 
površinah je stalen proces

Oskrba z dobro in lastno osnovno krmo za potrebe živinorejskega 
obrata je temelj za dober gospodarski izid vsakega, v bodočnost 
orientiranega posestva. 

Gospodarjenje na travinju bi moral biti stalen proces na govedorejski 
kmetiji. Tako kot lahko rezultat živinorejske proizvodnje pričakuje-
mo 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. 

Spoštovani pridelovalci krme s travinja, v zadrugi saatbau smo 
zadovoljni, da nam zaupate in z nami delite uspehe in zadovoljstvo, 
ko govorimo o naših travnih mešanicah z oznako FUTTERPROFI 
(mešanice za njivske površine) in GRÜN LANDPROFI (mešanice za 
večletno travinje). 

Kot že izhaja iz našega slogana »Dobra setev dobra žetev« se zaveda-
mo da je dobra žetev pogojena od mnogih biotskih in abiotskih 
dejavnikov, mati vseh so pa tla. Naredili smo korak naprej. Prisluhni-
li smo naravi, poglobili znanje in vam v katalogu, ki je pred vami 
predstavljamo tudi program VMESNIH DOSEVKOV, njihov pomen, 
sestavo in poslanstvo. 
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Z intenzivno pridelavo zelene krme na njivskih površinah si 
zagotovimo veliko silažne mase. V kolikor pa izberemo še pri-
merno mešanico z metuljnicami, FUTTERPROFI, lahko poceni 
pridelamo obilo kakovostnih beljakovin. Z vključevanjem trav-
nih mešanic v njivski kolobar izboljšujemo kakovost tal in lažje 
sledimo subvencijskim zahtevam. 

Prav bi bilo, da bi, zaradi prilagajanja živinoreje na podnebne 
spremembe v letih, ko je dovolj padavin in so s tem vzpostavlje-
ni dobri pogoji za rast trav, razmišljali o setvi ustreznih krat-
kotrajnih mešanic na njivskih površinah, pridelek katerih bi bil 
namenjen za zalogo krme.

Mešanice za  
njivske površine
NAJCENEJŠA PRIDELAVA BELJAKOVIN



DETELJNO TRAVNA MEŠANICA

FUTTERPROFI LR
Diferenciran koreninski sistem vseh udeleženih rastlinskih vrst 
zagotavlja globok prodor korenin in s tem daje mešanici lastnost, 
da je primerna za lahka, peščena ali prodnata območja z dobro 
zalogo apna. Mešanica LR temelji na lucerni, v kolikor so tla 
vlažna, njeno vlogo prevzame črna detelja. Metuljnice v mešanici 
obogatijo tla z dušikom, pridelek pa z beljakovinami, ki se v 
krmnem obroku idealno dopolnjujejo s koruzno silažo.

• optimalna za sušna in prilagojena za vlažna območja
• ob izjemnih beljakovinah je tudi visoka vsebnost vitaminov in 

mineralov
• odličen partner v obroku s koruzno silažo
• zelo dober predposevek

TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

FUTTERPROFI KM
Zahvaljujoč deležu in kakovosti beljakovin v črni detelji in 
prisotnosti sladkorja v trpežni ljuljki je silaža iz mešanice 
Futterprofi KM najboljše kakovosti. Skrbno izbrane sorte trav in 
detelj obdržijo beljakovinsko in energetsko vrednost tudi pri 
poznejši košnji, ki se dobro vključuje v krmni obrok silažne koru-
ze z visoko vsebnostjo škroba. Sestava mešanice izkazuje, da je 
primerna za vlažnejša tla, toda z dodano vrsto trave Festulolim je 
uspešna tudi na lažjih tleh.

• komponente v mešanici omogočajo do 5 košenj na leto
• idealna za vlažnejša in primerna za lažja tla
• usklajene sorte, ki tudi pri poznejši košnji ohranjajo najvišjo 

krmno vrednost
• za najbolj zahtevne živali

EKOLOŠKA TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

BIO-FUTTERPROFI KM
Z načrtno dodano mnogocvetno ljuljko, katere lastnost je hiter 
vznik in regeneracija, zadržujemo rast plevelov. Z uravnoveše-
nim razmerjem med travami in deteljami pa v mešanici BIO - 
Futterprofi KM tako v tleh, kot v travni ruši dosežemo samoos-
krbo tal z dušikom in beljakovinami ter sladkorji v pokošeni 
zeleni masi. Na njivskih tleh, kjer jo lahko kosimo do tri leta bo 
pustila raznoliko koreninsko maso, ki se bo čez čas minerali-
zirala v rastlinam potrebna hranila. Je odličen predposevek.

• raznolika florna sestava, ki zagotavlja  
samooskrbo z dušikom 

• velik, beljakovinsko bogat pridelek
• vse vrste v mešanici so ekološko pridelane 
• semensko blago z BIO–certifikatom



DETELJNO TRAVNA MEŠANICA

FUTTERPROFI EI
Kombinacija trav in detelj v mešanici Futterprofi EI je takšna, da 
jo je smiselno uporabljati kot vmesni posevek, ki ga uporabimo 
za krmo. Tako kot v vseh strokovno pripravljenih mešanicah je 
tudi v tej tako, da je vsaka rastlinska vrsta zadolžena za nekaj. 
Eksplozivna rast aleksandrijske detelje in enoletne ljuljke 
obogatita jesensko košnjo, medtem ko pa inkarnatka, mnogo-
cvetna in skrižana ljuljka zagotovijo enormni pridelek pomladi. 
Pokošena masa je bogata s sladkorji, ki zagotovijo uspešno 
siliranje. Z mešanico EI si pridelamo najcenejše beljakovine. Po 
pomladanski košnji posejemo koruzo. 

• intenzivna »urgentna« hitro rastoča mešanica
• utežni in florni sestavi je več kot polovica detelj
• jesenska in pomladanska čebelja paša
• najceneje pridelane beljakovine



TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

FUTTERPROFI IM
Deteljno travna mešanica je sestavljena iz velikega deleža 
trpežne in skrižane ljuljke in drugih vrst trav in detelj, ki se po 
košnji hitro obnavljajo in v letu intenzivne rabe omogočajo do 6 
košenj. Je idealna mešanica za kmetije z velikim številom živine 
in največjo intenzivnostjo gnojenja. Futterprofi IM navdušuje z 
odličnimi silirnimi lastnostmi in visoko vsebnostjo sladkorja - ži-
vali jo zelo rade jedo.

• najintenzivnejši pridelek je celo prvo leto, do šest košenj
• odlična energetska in beljakovinska vrednost zelene krme ali 

silaže
• silaža, ki se dobro silira je zelo okusna
• primerna za različne talne tipe

Za mešanice z velikim deležem metuljnic je zelo pomemben hra-
nilni element –žveplo, ki je pomembno za fotosintezo in tvorbo 
beljakovin v rastlinah. Rastlinam je na voljo le v obliki sulfata 
(SO4) in ga moramo podobno kot nitrat dodajati z gnojenjem. Z 
žveplom gnojimo ob začetku vegetacije.

PRAKTIČEN NASVET



Le travno deteljne mešanice GRÜNLANDPROFI, ki imajo v svoji 
utežni sestavi (delež semen v vreči) in v nadaljevanju florni ses-
tavi (delež rastlin v travni ruši) zelo raznolik delež, so primerne 
za večletno travinje. Trave in detelje v takšni mešanici razvijejo 
različno globoke korenine s katerimi lažje kljubujejo rastnim 
razmeram. 

Dobro prebavljivost različnih trav v prvih košnjah, z v mešanice 
vključenimi metuljnicami, ohranimo tudi pri poznejših košnjah. 
S pravilnim managmentom rabe večletnega travinja, med ka-
terega spada tudi ukrep dosejavanje, pridelamo kakovostno in 
poceni osnovno krmo. 

Mešanice za  
večletno rabo
LE Z RAZNOLIKO SESTAVO DO  
"VARNEGA" PRIDELKA

QR kode:



TRAVNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFI TOPP
Intenzivna mešanica za ugodne lege in obnovo

Travna mešanica Grünlandprofi TOPP je brez detelj in je 
primerna za površine z najboljšim proizvodnim potencialom. Z 
zadostno oskrbo večletnega travinja s hranili, dosežemo do pet 
košenj na leto. Sestavljajo jo vrste trav z izrazito hitrim vznikom, 
vsled tega je mešanica s ukrepom vsejevanja ali dosejevanja 
primerna za obnovo večletnega travinja. V mešanici TOPP je 
večji delež trav, ki so bogate s sladkorji, zato se tudi v senčnih 
legah odlično silirajo.

• ne vsebuje detelj
• primerna za setev na kmetijah, ki travinje intenzivno gnojijo
• večji delež pasje trave in Festulolium zagotavlja pridelek tudi v 

sušnih delih leta
• primerna za obnovo travne ruše

TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFI G
Najboljša za intenzivno pašo

Znotraj vključenih vrst trav in detelj so premišljeno izbrane 
sorte, ki prenašajo nizke ogrize s strani živali, gaženje in višje 
nadmorske višine. Mešanica Grünlandprofi G je na podlagi prej 
zapisanega primerna na intenzivno pašno–košno rabo, na vseh 
talnih tipih. Prisotni bela detelja in navadna nokota na površi-
nah v nagibu zmanjšujeta erozijo, rušo oskrbujeta z dušikom, 
popaseno in pokošeno maso obogatita z beljakovinami in pri 
živalih spodbodita ješčnost.

• pestra vrstna sestava
• kompaktna travna ruša, ki prenaša obremenitve
• za intenzivno pašno – košno rabo
• za srednje težka tla, do 800 m nadmorske višine 

TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFI BE
Neintenzivna mešanica za slaba tla

Če imamo površino, ki bi jo dolgotrajno zatraviti, kjer so tla 
slabih proizvodnih lastnosti, da bi bila ruša kompakta, bi 
kljubovala suši, bila skromna glede gnojenja in od nje ne 
pričakujemo visokih pridelkov, je najprimernejša mešanica 
Grünlandprofi BE. Pogosto so z njo posejane brežine, komunalne 
površine, sadovnjaki, vinogradi, na novo pridobljena zemljišča in 
manj intenzivni pašniki. Površine z mešanico Grünlandprofi BE 
kosimo ali mulčimo redkeje.

• za setev na ekstremno slabih površinah
• prisotnost švedske detelje oskrbuje rušo z dušikom
• ruša je gosta, kompaktna, onemogoča erozijo tal
• ne potrebuje pogoste košnje, lahko tudi mulčimo



TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFI NI
Za večletno intenzivno rabo

Različne vrste trav in detelj v mešanici Grünlandprofi NI imajo 
zelo specifične zahteve glede potrebe po vodi, temperaturah in 
možnosti uporabe. Ta pestrost daje mešanici NI osnovo za 
zagotavljanje »varnega« pridelka v vseh letnih časih. Krma prvih 
košenj je zelo energetsko bogata in visoko prebavljiva po zaslugi 
večjega deleža trpežne ljuljke. Z ustrezno dodanim deležem bele 
in črne detelje v tej mešanici smo te kakovostne parametre krme 
ohranili tudi v poznejših košnjah.

• pestra sestava - uporaba na raznolikih tleh
• primerna tudi za obnovo travinja
• krma je visoko prebavljiva v vseh košnjah
• za silažo in seno

Obnova travinja

• izvesti pred začetkom vegetacije, najbolje pozno poleti
• uporabiti mešanico, ki je prilagojena rastnim razmeram in 

načinu rabe
• pred dosejevanjem / vsejevanjem izvesti nizko košnjo
• po ukrepu povaljati, uporabiti česalo ali pasti živino

Velik delež nezaželene navadne latovke

• travinje od avgusta do septembra nizko pokosimo 
• ko ni rose z močnim česalom prečno in vzdolžno prečešemo
• zgrabke navadne latovke in druge mase odpeljemo
• izvedemo vsejevanej ali dosejevanje 

PRAKTIČEN NASVET



LUCERNA

LA ROCCA
Nedvomno je lucerna naša najboljša krmna rastlina ne le po 
uporabnosti, hranilni vrednosti in pridelkih, temveč tudi po 
sorazmerno nizkih pridelovalnih stroških. Vključena je v travno 
deteljno mešanico Futterprofi LR (za sušne njivske površine).

• setev v tla s primerno pH vrednostjo
• nežno stabilno steblo, dobro olistano
• sorta primerne dormance, zelo primerna za naše pridelovalno 

območje
• bodimo pozorni na višino košnje in način spravila

ČRNA DETELJA

REICHERSBERGER NEU
Črna detelja je v svetovnem merilu takoj za lucerno, najpomemb-
nejša večletna (2–3 letna) rastlina, ki svojo neto energijsko vred-
nost ohrani tudi pri poznejših košnjah. Vključena je v travno 
deteljno mešanico Futterprofi KM (mešanica za vlažne njivske 
površine).

• velik pridelek zelene mase in suhe snovi 
• velika vsebnost beljakovin (= velika krmna vrednost) 
• beljakovine so visoko prebavljive tudi v poznejših košnjah
• prilagodljiva sorta, dobra prezimitev

Metuljnice v mešanicah
Z NJIMI JE VSE BOLJŠE

Skoraj ni kmetije, ki kot osnovno krmo za živali ne bi uporabljala 
krme s travinja. Za doseganje dobre mlečnosti in prirasta živali 
želimo pridelati kakovostno krmo z dobro energijo laktacije, 
dovolj beljakovin in surovih vlaknin. 

Pomen metuljnic (detelj) naj si bodo to enoletne in večletne je 
tudi ekološki. S prelepimi cvetovi krasijo krajino, so bogata paša 
za čebele in tla obogatijo z dušikom in obilno maso korenin, ki 
se bo v naslednjih letih spremenila v dobrodošel humus. 

Zadruga saatbau je žlahtnitelj dveh zelo pomembnih metuljnic, 
lucerne LA ROCCA in črne detelje REICHERSBERGER NEU, ki 
sta adaptirani tudi na slovenske ekološke pogoje.



INTENZIVNO RASTOČA NEPREZIMNA RASTLINA

MUNGO
Filter za bolezni in škodljivce

Izstopajoča in nova rastlina, ki je prisotna tudi v nekaterih 
mešanicah. Že podatek, da Mungo (Guizotija abyssinic) prihaja iz 
Etiopije pove, da je prilagojen za sušne razmere. Kljub poletni 
vročini, rastlinska vrsta s komercialnim imenom Mungo raste 
zelo intenzivno in zacveti v prelepi rumeno-oranžni barvi. Jeseni 
pomrzne že pri – 0.5 ⁰C. Mungo in facelija nista v sorodu z 
gospodarsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami in sta kot 
bariera zadolžena za zmanjšanje razvoja bolezni iz enega na 
drugi glavni posevek.

• ni v sorodu z nobeno poljščino
• ne tvori semena
• tla pred setvijo naj bodo dobro pripravljena
• zelo hitro pomrzne

Vmesni dosevki
SO STROŠEK ALI PRIHODEK?

NEPREZIMNA CVETOČA ČEBELJA PAŠA

BIENENTRACHT-
BRACHE
Je mešanica enoletnih cvetočih rastlinskih vrst, namenjenih 
setvi opraševalcem prijaznih habitatov. Setev "čebeljega pašnika" 
je odlična odločitev za čebelarje, ki želijo čebelam zagotoviti 
dobro prehransko osnovo z bogatim in raznolikim cvetnim 
prahom. Z biotsko pestrostjo "čebeljega pašnika" med kmetijski-
mi površinami, polepšamo krajino in privabimo koristne 
žuželke, ki ščitijo glavne posevke pred škodljivci.

• čas setve.: od začetka aprila do sredine junija
• v mešanici najdemo 12 vrst medovitih rastlin
• zaradi drobnih semen priporočamo dobro predsetveno 

pripravo in kakovostno setev
• fantastičen pogled na barvno krajino

V semenarski zadrugi SAATBAU, katere lastniki so kmetje, se 
le-ti zavedajo pomena pestrega, raznolikega kolobarja z 
raznolikimi rastlinskimi vrstami. Zato smo na podlagi pozna-
vanja biologije in fiziologije rastlin, velikosti semena posamez-
nih rastlin in potrjenih dobrih primerov iz prakse pripravili 
raznolike mešanice vmesnih dosevkov.

Rastline, ki so prisotne v mešanicah so skrbno izbrane, v 
primernem utežnem deležu se med seboj dopolnjujejo in so 
na različne rastne razmere zelo prilagodljive. Dosegli smo to, 
kar smo si želeli: našim vmesnim dosevkom pripisujemo 
mnoge pozitivne vplive na krajinsko in biotsko pestrost, 
varovanje okolja ter na rodovitnost tal. Kljub temu, da so 
vmesni dosevki tudi subvencijsko finančno podprti, na dobrih 
kmetijah že nekaj let več ni vprašanja: Ali so vmesni dosevki 
strošek ali prihodek?



STRAN 12 mešanice za krmo in zeleno gnojenje / izbor

NEPREZIMNI VMESNI DOSEVEK

BONI
Dušikomat

Navadni grahor in grašica skupaj absorbirata velike količine 
dušika (N) / ha, toda ta dušik bi se lahko že jeseni in preko zime 
izpral v podtalnico. V tem primeru nastopi vloga meliorativne 
redkve, ki s svojo globoko korenino rahlja tla in presežek 
mineralnega dušika akumulira in ga veže v organsko obliko 
oziroma svoj podzemni koren. Koren, ki je v zemlji služi kot 
banka dušika in je komaj pomladi ob višji temperaturi tal, po 
mineralizaciji organske snovi dostopen naslednji poljščini v 
njivskem kolobarju.

• steblo meliorativne redkve ne preide v generativno fazo
• globoke korenine rahljajo težja tla
• v korenu akumuliran dušik se sprošča šele pomladi
• ob prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici pomrznejo

Sestava: navadni grahor, jara grašica in meliorativna redkev.

VRSTNO BOGATA MEŠANICA

NITROFIT
Dušikova injekcija

Raznolika sestava rastlinskih vrst iz štirih botaničnih družin je 
zelo prilagodljiva.

Vključeni fiksatorji dušika (navadni grahor, grah, jara grašica in 
aleksandrijska detelja) maksimalno možno oskrbijo tla z 
dušikom, ki se preko zime akumulira v meliorativni redkvi. 
Žafranika z globokimi koreninami razrahlja tla. Mungo in 
sudanska trava pa z lahkoto kljubujeta poletni vročini in tvorita 
obilo zelene mase. NITROFIT čez poletje zadržuje rast plevelov, 
preko zime pomrzne. 

• maksimalna akumulacija dušika (N) v tleh
• gnojenje ni potrebno
• optimalno razmerje med C:N
• uravnava aktivnosti v tleh

Sestava: aleksandrijska detelja, jara grašica, krmni grah, Mungo, 
sudanska trava, meliorativna redkev in žafranika (barvilni 
rumenik).

Odnos, ki ga imamo z dobro tehnologijo do glavnega 
dosevka, bi morali prenesti tudi na vmesne dosevke. Z 
upoštevanjem naslednjih navodil bomo izkoristili njihov 
potencial. 

• izbira mešanice vmesnega dosevka, ki je prilagojena 
kolobarju

• pozno uporabljeni pesticidi na glavnem posevku lahko 
vplivajo za rast vmesnega dosevka

• enakomerna porazdelitev in razrez slame strnih žit 
pred setvijo dosevka

• s posluževanjem slepe setve zmanjšamo pritisk 
plevelov

• priprava tal (krožna brana, kultivator, plug …) odvisno 
od vremena in stanja tal

• v kolikor je na kmetiji organski gnoj je pri nekaterih 
mešanicah dobrodošel

• upoštevanje primernega časa setve
• največji ključ uspeha je pri tehniki setve (primerna 

globina, valjanje)
• v dolgotrajnem sušnem in vročem obdobju je s setvijo 

smiselno počakati
• narediti vse, da bomo semenu zagotovili zadostno 

vlago za vznik

SETEV VMESNIH DOSEVKOV



NEPREZIMNI VMESNI DOSEVEK

BODENFIT®
Z Bodenfitom do fit tal

Tudi mešanica BODENFIT® je sestavljena na osnovi poznavanja 
različnih rastlinskih vrst, ki se med seboj dopolnjujejo. V meša-
nici prisotne rastline imajo različno globoke korenine, ki poskr-
bijo za enakomerno rahljanje in zračenje vseh talnih horizontov. 
Rastline preko zime pomrznejo, v njihove koreninske kanale se 
infiltrira voda, ki s pomočjo zmrzali rahlja tla. V nastalih struk-
turnih tleh se povečuje delež humusa in pojav mikorize.

• idealen predposevek pred koruzo in sojo
• ustvarja pogoje za mikorizo (sožitje med glivami in višjimi 

rastlinami)
• dobra pokrovnost tal 
• klimafit – prilagodljiva mešanica 

Sestava: aleksandrijska detelja, jara grašica, lan za olje, Mungo, 
sudanska trava, meliorativna redkev in žafranika (barvilni 
rumenik).



NEPREZIMNI VMESNI DOSEVEK

WASSERGÜTE FRÜH
Stop razvoju bolezni, škodljivcev  
in izpiranju dušika

Mešanica FRÜH je primerna za setev na vodovarstvenih območ-
jih, kajti njegova intenzivna rast onemogoča izpiranje presežka 
dušika (neporabljen od predhodnega posevka) iz tal v podtalnico. 
Zavira rast plevelov. Mungo in facelija nista v sorodu z gospo-
darsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami (križnice, strna 
žita, koruza, soja, zelenjava) in sta v mešanici FRÜH, kot bariera 
zadolžena za zmanjšanje razvoja bolezni iz enega na drugi glavni 
posevek.

• zavira razvoj rastlinskih bolezni
• je sinonim odgovornosti kmetijstva do okolja
• krasi krajino in nudi pašo za čebele
• se dobro vključuje v tehnologijo minimalne obdelave tal

Sestava: aleksandrijska detelja, velikolistna detelja, faceilja, 
abesinska gizotija-Mungo.



Dosevek/mešanica Setveni odmerek (kg/ha) Čas setve

MUNGO  10 (1 vreča/ha) do konca avgusta

BIENENTRACHTBRACHE 20 (2 vreči/ha) začetek aprila do sredine junija

NITROFIT 60 (3 vreče /ha) sredina avgusta do sredine septembra

BONI 50 (2 vreči/ha) od sredine junija do konca julija

BODENFIT® 30 (2 vreči/ha) od začetka julija do začetka avgusta

WASSERGÜTE FRÜH 12 (1 vreča/ha) od začetka julija do sredine avgusta

SKUPNE LASTNOSTI MEŠANIC SO:

• akumulacijo v tleh potrebnega humusa dosežemo z 
 vklju čevanjem vmesnih dosevkov

• optimalno izbrana mešanica vmesnih dosevkov je korak 
naprej. Raznolika uporaba glede na kolobar, čas setve, 
uporaba za živino, podor, čebele ali lepo krajino

• raznolike mešanice spodbujajo mikrobno raznolikost, hranijo 
talne organizme, zagotavljajo dragocena hranila in 
povečujejo donos naslednjega pridelka

• le dobro razvit koreninski sistem omogoča optimalen razvoj 
rastlin – osnova za vrhunske pridelke

• skrbno izbrane vrste v mešanicah s certificiranim semenom, 
zaviranje razvoja plevelov – Neophytov (ambrosia, kristavec, 
coscuta)

TLA SO KAPITAL
Fit tla – osnova za uspeh

VMESNI DOSEVKI

Jun Jul Avg Sep



Mešanice za njivske površine Čas uporabe Primernost Setvena norma Število košenj Zelena Paša Silaža Seno Doseje- 
  setve na (kg/ha) na leto krma    vanje

FUTTERPROFI EI 1 leto srednja tla 30 1-2 + - + o -

FUTTERPROFI IM 1-2 leti srednja tla 25-30 do 6 + - + o -

FUTTERPROFI LR 2-3 leta sušna tla 25-30 do 5 + - + o -

FUTTERPROFI KM 2-3 leta težja tla 25-30 do 5 + - + o -

Mešanice za večletno travinje

GRÜNLANDPROFI NI več let vse površine 25 4 do 6 + + + + +

GRÜNLANDPROFI TOPP več let intenzivne površine 30 do 5 + + + + +

GRÜNLANDPROFI G več let vse površine 30  o + o o o

GRÜNLANDPROFI BE več let ekstenzivne površine 30-60  o o o o o

PREGLED MEŠANIC

izdano: 2021

Utežni deleži (%) posameznih trav in detelj v mešanicah saatbau

[–] neustrezno[+] primerno, ustrezno [o] pogojno ustrezno

Legenda

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

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

Najdete nas na

FUTTERPROFI GRÜNLANDPROFI

 VRSTA EI IM LR BIO-KM KM NI TOPP G BE

Aleksandrijska detelja 27

Inkarnatka 24

Črna detelja 8 10 30 28 5

Bela detelja 10 5 5 5 5 10 5

Švedska detelja 15

Navadna nokota 7

Lucerna 35

Enoletna ljuljka 15

Mnogocvetna ljuljka 18 15

Skrižana ljuljka 16 13 15

Trpežna ljuljka 19 14 25 15 25 35 18 30

Travniška bilnica 12 10 5 9 13 15 10

Rdeča bilnica 5 10 30

Pasja trava 15 5 10 10 10 15 7

Travniška latovka 22 15 26

Visoka pahovka 10

Mačji rep 13 11 10 11 15 25 7

Festulolium 10 7 10

Trstikata bilnica 10


