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Marjeta MOHORIČ
vodja trženja

TRAJNI IN SEJANI TRAVNIKI

Trenutne cene žit, koruze, soje, ogrščice so zelo visoke in posledica so tudi 
vedno višje cene krmil. Ob takih trenutkih se zavemo, da je pridelava lastne 
krmne osnove še kako pomembna.

Slovenija je travnata dežela, saj travniki in pašniki predstavljajo kar 
280.000 ha in živinoreja je naša najpomembnejša kmetijska dejavnost. 
Pridelava krme na travinju je tako naša naravna danost in veliko lahko 
postorimo sami tako, da na travnikih pridelamo kvalitetno krmo. Vedno 
pomembnejši postaja management na trajnih travnikih. Travniki na njiv
skih površinah, kjer sejani travnik izkoriščamo le 1 do največ 3 leta, so tudi 
vedno bolj pogosti.

V saatbau posvečamo veliko pozornosti pestri sestavi posameznih 
 travnodeteljnih oz. deteljnotravnih mešanic, saj le pestra sestava 
 zagotavlja  stabilen pridelek osnovne krme.

SKRB ZA TLA

Vremenske razmere v letošnji pomladi kmetovalcem res niso najbolj 
naklonjene. Najprej smo imeli dolgo nizke temperature, zato je bila 
glavnina setve koruze pomaknjena v drugo polovico aprila. Kdor ni uspel 
pravočasno posejati, pa do konca maja skoraj ni uspel na njivo.

Zagotovo se je pokazalo, da imajo njive, ki vsebujejo dovolj humusa, bistve
no boljše absorbcijske sposobnosti za vodo. Tla z večjim deležem humusa, 
so letos veliko lažje vpila vso količino padavin v maju. Med svojim delom 
smo srečali prenekatero njivo, ki se je zaradi dežja zaskorjila in posejana 
koruza je imela težave z vznikom.

Za podor lahko uporabljamo številne vmesne dosevke, od posameznih
rastlinskih vrst do raznolikih mešanic. Iz ekološkega vidika velja moto
“čimbolj pestra mešanica, toliko boljše”, pa vendarle, tako kot sicer v naravi,
uravnoteženo razmerje je ključni odgovor. Strokovnjaki v saatbau na
podlagi večletnih izkušenj v mešanice vključujejo tiste komponente, ki 
bodo zadostile več potrebam hkrati: hitra pokritost tal, dobro zatiranje 
plevela in še marsikaj.

O naštetih temah pišemo v današnjem saatbauerju. Prijetno branje!

Marjeta MOHORIČ
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Humus je vir življenja.

Zmerno humusna tla so 
 pomemben pogoj za uspeh

Organski ostanki, ki v tleh razpade
jo v vidno nerazpoznavne strukture, 
 imenujemo s skupnim izrazom humus.
V povprečju organska snov tal vsebuje 
58% C (ogljik), zato je v splošni uporabi 
računski faktor za pretvorbo ugotov
ljenega Corg v organsko snov tal: Corg x 
1,724 = talna organska snov ali humus.

Pozitivni učinki humusa na tla 
•	 večja poroznost tal: predvsem več “bio

por”, ki majo sposobnost izmenjave zraka 
in vode,

•	 boljša obstojnost talnih agregatov: ni 
površinske zaskorjenosti tal, boljša infil
tracija,

•	 preprečitev erozije,
•	 tla so bolj rahla: olajšana obdelava tal, 

boljša rast korenin,
•	 tla lahko vežejo več hranil,
•	 večja pufrna sposobnost tal: odpornost 

pred zakisovanjem in zaslanjevanjem,
•	 tla so bolj živa: naseljujejo več mikro in 

makro organizmov,
•	 hitrejša razgradnja organske snovi,
•	 boljša dostopnost rastlinskih hranil,
•	 večja sposobnost filtracije snovi in 

preprečevanje onesnaženja podtalnice.

Organska snov tal ali humus je ključna za 
rodovitnost tal, vendar morajo biti vnosi 
organske snovi v tla dolgoročno izravnani z 
razgradnjo humusa. Prekomerno povečanje 
vsebnosti humusa lahko povzroči izgube 

hranil, predvsem dušika. 

V slovenskem kmetijskem prostoru je za
radi ozkega kolobarja in upada živinoreje, 
večja težava deficit oskrbe tal z organsko 
snovjo in v nadaljevanju humusa. 

Ker se pod nekaterimi poljščinami porabi – 
mineralizira več humusa, kot se ga pridela 
s strniščnimi in koreninskimi ostanki, 
imenujemo te poljščine potrošniki humusa. 
Take so okopavine, npr. krompir, sladkorna
pesa, silažna koruza. Strna žita so glede 
vpliva na bilanco humusa skoraj nevtralna 
oz. majhni potrošniki, če slamo odpeljemo 
z njive, če slamo zaorjemo pa so dobavitelji 
humusa. Krmne koševine, v manjši meri 
pa tudi metuljnice za zrnje, štejemo k doba
viteljem vsebnost humusa.

Iz tabele je razvidno, da imajo vmesni do
sevki zraven mnogih dobrih lastnosti, tudi 
velik pomen pri zagotavljanju organske 
mase v tleh (smernicer za strokovno gno
jenje; 2010).

Vmesni dosevki danes

Že med žetvijo strnih žit in oljne ogrščice 
nam marsikateri pridelovalec, zagotovo 
pa vsak kombajnist lahko pove, da tisti 
ki nekaj da v in na njivo ter izvaja dobro 
tehnološko prakso tudi dobro žanje. 
Takšen pridelovalec se ne izgovarja na 
pozebo, preveč dežja, hladno pomlad ali 
prenizke cene. 

Rastline, ki jih sejemo proti koncu poletja 
ali v začetku jeseni, njivo pa 'zapustijo' poz
no jeseni ali spomladi, do meseca marca, so 
kot dosevki za krmo ali podor v slovenskem 
kmetijstvu sicer prisotne že dolgo. Dosev
kom pripisujemo mnoge pozitivne vplive 
na krajinsko in biotsko pestrost, varovanje 
okolja ter na rodovitnost tal.

Letna humusna bilanca pod poljščinami 
(kg C/ha) neto razgradnja () ali neto 
tvorba (+)

Spodnja 
vrednost

Zgornja 
vrednost

Glavni posevki

Krompir – 760 – 1.000

Silažna koruza – 560 – 800

Žita – 280 – 400

Zrnate stročnice + 160 + 240

Večletne trave metuljnice

V polnem razvoju + 600 + 800

Kot strniščni 
posevek + 100 + 200

Vmesni posevki

Prezimni dosevki + 140 + 180

Neprezimni 
 dosevki + 90 + 130

Okvirne vrednosti za tvorbo ali 
 razgradnjo humusa 

% Humusa v tleh Oznaka

< 1 siromašna s humusom

1–2 zmerno humozna

2–4 humozna

4–8 močno humozna

8–15 zelo močno humozna

Delitev kmetijskih tal  
glede na vsebnost humusa

Veliko živih organizmov v tleh je znak živih tal, na 
katerih lahko pričakujemo boljše pridelke.
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V zadnjih letih se njihova prisotnost, 
še bolj pa raznolikost, zelo zmanjšuje. 
Vsesplošni razlog v trenutni praksi je, 
da se v poljedelstvu ne splača nič več. 
V interesu zagotavljanja zahtev okoljskih 
ukrepov in na drugi strani zmanjševanje 
stroškov, se že v povprečni tehnologiji kot 
dosevek uporabljajo merkantilna žita, oljna 
ogrščica, mnogocvetna ljuljka in dobro, da 
še tudi inkarnatka. Z naštetimi rastlinskimi 
vrstami bomo sicer zagotovili okoljskim 
ukrepom in nadzornim službam, toda na 
naši njivi bodo tem dosevkom slej kot prej 
sledile sorodne glavne kulture, bolezni in 
škodljivci pa se bodo z lahkoto prenašali 
na njih. 

V semenarski zadrugi saatbau, katere last
niki so kmetje, se zavedajo pomena pest
rega, raznolikega kolobarja z raznolikimi 
rastlinskimi vrstami. Zato smo na podlagi 
poznavanja biologije in fiziologije rasti, 
velikosti semena posameznih rastlin in po
trjenih dobrih primerov iz prakse pripravili 
raznolike mešanice vmesnih dosevkov, kot 
bi rekli vrtnarji – dobri sosedje. Rastline, ki 
so prisotne v mešanicah so skrbno izbrane 
v primernem utežnem deležu, se med seboj 
dopolnjujejo in so zelo prilagodljive na 
različne rastne razmere.

Mešanica BONI

Sestava: navadni grahor, jara grašica in 
meliorativna redkev.

Nekaj dejstev o dokaj nepoznani rastlini 
navadni grahor (Lathyrus sativus L). Je 
metuljnica, ki že dva tedna po setvi začne z 
vezavo dušika iz zraka. V dvanajstih tednih 
ga akumulira do 160 kg/ha. Zraste v višino 
do 90 cm, v 60dnevih cveti.

Navadni grahor med intenzivno vege
tacijo proizvaja snov neurotoxin in s 
tem zmanjšuje populacijo polžev in uši. 
Zadržuje rast plevelom in je toleranten 
na sušo. 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. Steblo meliorativne 
redkve ne oleseni in ne preide v generativ
no fazo. 

Vse rastline v mešanici BONI rastejo hitro 
in s tem zatirajo razvoj plevelov. Ob prvem 

jesenskem mrazu rastline v mešanici 
pomrznejo. Koren, ki je v zemlji, služi kot 
banka dušika in je komaj pomladi ob višji 
temperaturi tal, po mineralizaciji organs
ke snovi, dostopen naslednji poljščini v 
kolobarju.

Priporoča se setev takoj po žetvi strnih 
žitih, zelo je dobrodošlo valjanje. Posevka 
ne dognojujemo z dušikom. Setveni odme
rek je 40–60 kg/ha.

Mešanica FRÜH

Sestava: aleksandrijska detelja, velikolistna 
detelja, faceilja, abesinska gizotijaMungo.

Mešanica ne vsebuje vrst iz skupine 
križnic. FRÜH je primeren za setev na vo
dovarstvenih območjih, kajti njihova inten
zivna rast onemogoča izpiranje presežka 
dušika iz tal v podtalnico in tudi zavira rast 
plevelov. Izstopajoča in nova rastlina v tej 
mešanice je Mungo. 

Mungo (Guizotija abyssinic) prihaja iz 
Etiopije, kjer se tudi semenari, saj v naših 
krajih seme ne dozori. Je odlično prilagojen 
za sušne razmere. Kljub poletni vročini, 
rastlinska vrsta s komercialnim imenom 

Pogled na raznolik vmesni posevek. Globok koren meliorativne redkve.
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Mungo raste zelo intenzivno in zacveti 
v prelepi rumenooranžni barvi. Jeseni 
pomrzne še pri 0.5 ⁰C. Mungo in facelija 
nista v sorodu z gospodarsko pomemb
nimi kmetijskimi rastlinami in sta v 
mešanici FRÜH kot bariera, zadolžena za 
zmanjšanje razvoja bolezni iz enega
na drug glavni posevek. Ena izmed praks 
uporabe mešanice je, da se poseje na 
zaorano in dobro pripravljeno setvišče, 
setveni odmerek je 12 kg/ha. 

Pri prvem jesenskem mrazu rastline v 
mešanici pomrznejo, pomladi se na to 
površino z direktno setvijo poseje koruza. 
Priporoča se setev takoj po žetvi strnih 
žit, zelo je dobrodošlo valjanje. Metuljnici 
v mešanici imata dolžnost, da zagotovi
ta dušik. V kolikor želimo pridelati in v 
nadaljevanju zaorati ogromno organske 
mase, posevek pognojimo še z do 40 kg 
dušika/ha. 

Mešanica BODENFIT

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

Tudi popolnoma nova mešanica 
 BODENFIT je sestavljena na osnovi 
poznavanja različnih rastlinskih vrst, ki 
se med seboj dopolnjujejo. V mešanici 
prisotne rastline imajo različno globoke 
korenine, ki poskrbijo za enakomerno 
rahljanje in zračenje vseh talnih hori
zontov. Rastline preko zime pomrznejo, 
v njihove koreninske kanale se infiltrira 
voda, ki s pomočjo zmrzali rahlja tla. 
V nastalih strukturnih tleh se povečuje 
delež humusa in pojav mikorize. Mi
koriza je sožitje med glivami in višjimi 
rastlinami. Glive pospešujejo razkroj 
organskih spojin in rastlinam dovajajo 
fosfor in dušik ter nekatere vitamine. 
V sušnem obdobju tudi vodo. Posebnost 
v tej mešanici je žafranika (Carthamus 
tinctorius). Je enoletna zel s 60 do 120 cm 
globokimi razvejanimi koreninami, zelo 
tolerantna na vročino, uspeva tudi na 
sušnih in s soljo bogatih tleh, cvetovi so 
mikavne rdeče barve. V kolikor smo s 
predhodnim, glavnim posevkom doseg
li dobre pridelovalne rezultate, vmesni 
dosevek  BODENFIT, ki sledi, pognojimo 
s 40 kg dušika/ha. Mešanico sejemo takoj 
po žetvi strnih žit, od junija do avgusta. 
Je odličen predposevek za koruzo in sojo. 
Zaradi drobnih semen se priporoča dobra 

predsetvena priprava in kakovostna setev. 
Setveni odmerek je 30 kg/ha. 

Vmesni dosevki so pomemben člen 
njivskega kolobarja. Stalna pokritost tal z 
rastlinsko odejo preprečuje negativne vpli
ve dežja, sonca in vetra na strukturo tal 
ter zmanjšuje izpiranje hranil. Z bogatim 
koreninskim sistemom dosevki povečujejo 
delež organske snovi v tleh, izboljšujejo 
strukturo in mikrobiološko aktivnost 
tal. Gospodarski pomen dosevkov je v 
pridelavi kakovostne in poceni volumino
zne krme. Cvetoči dosevki (facelija, bela 
gorjušica, oljna redkev, ajda, perzijska in 
aleksandrijska detelja) so pomembni tudi 
za čebelarje. 

Ali so vmesni posevki strošek ali priho
dek je zdaj vprašanje. Vsak kmetovalec, 
ki gradi svoj kapital v dobri in kakovosti 
rodovitni zemlji, ki bo ponos tudi nasledn
jim rodovom, že ve, da so vmesni dosevki 
prihodek. 

zvonko glažar

Dušik amukuliran v meliorativni redkvi se bo sprostil šele pomladi. Humusno strukturna tla so kapital.
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Intenzivna pridelava zelene krme na 
njivskih površinah nam, poleg visoko 
kakovostne krme, zagotavlja pester ko
lobar in lažje izpolnjevanje zahtevanih 
tehnoloških ukrepov dobre kmetijske 
prakse.

Prav bi bilo, da bi zaradi prilagajanja 
živinoreje na podnebne spremembe v 
letih, ko je dovolj padavin in so s tem 
vzpostavljeni dobri pogoji za rast trav, 
razmišljali o setvi ustreznih kratkotrajnih 
mešanic na njivskih površinah, pridelek 
katerih bi bil namenjen za zalogo krme. 
Tudi v zelo intenzivnih praksah se žal še 
vedno dogaja, da se za vmesni dosevek za 
pridelovalne voluminozne krme uporablja 
zgolj mnogocvetna ljuljka. Smiselno bi 
bilo v prakso vpeljati pridelavo in konzer
viranje visoko kakovostne beljakovinske 
krme v obliki mešanic trav in metuljnic, z 
visokim deležem slednjih. 

S pridelavo voluminozne krme s temi 
mešanicami v obliki prezimnih krm
nih dosevkov se v osnovi ne zmanjšuje 
proizvodni potencial njivskih površin za 
pridelavo hrane, oziroma se zaradi pozi
tivnih vplivov na rodovitnost tal le ta celo 
povečuje.

Preko vpeljevanja več metuljnic se 
zmanjšuje potreba po mineralnih N gnoji
lih v njivskem kolobarju. 

Deteljno travna mešanica Futterprofi EI

Sestava: inkarnatka, aleksandrijska detelja, 
skrižana ljuljka, mnogocvetna ljuljka, 
 enoletna ljuljka.

Tako kot v vseh strokovno pripravljenih 
mešanicah, je tudi v tej vsaka rastlinska 
vrsta zadolžena za nekaj.

Aleksandrijska detelja, posejana v času 
setve vmesnih dosevkov, bo po vzniku 
intenzivno rastla in bo za razliko od ostalih 
komponent že v tem letu dosegla fazi 
brstenje in cvetenje. V tem obdobju bo 
poleg tega, da bo odlična čebelja paša, tudi 
hranilno najbolj bogata in s tem oplemeniti
la celotno mešanico v jesenski košnji. 

Inkarnatka bo v primerjavi s prej opisano 
deteljo najintenzivnejši pridelek naredila 
zgodaj pomladi, takrat tudi intenzivno 
rdeče polepša krajino, za katero ji bomo 
hvaležni ljudje in čebele. V tem obdobju 
bo tla močno obogatila z dušikom iz zraka. 
Zraven njiju bodo rastle ljuljke, ki bodo 
absorbiran dušik pridoma izkoristile. 

Skrižana ljuljka bo poskrbela za trpežnost 
in pokritost travne ruše in pridelek pri 
morebitni drugi pomladanski košnji nasled
njega leta. Mnogocvetna ljuljka bo s svojo 
intenzivnostjo predvsem pomladi odgovor
na za pridelek in za dobro fermentacijo pot

rebne sladkorje. Enoletna ljuljka bo svojo 
vlogo glede pridelka in lahko topnih oglji
kovih hidratov odigrala že jeseni. Pomladi 
se bo starala hitreje, s tem bo doprinesla 
dobrodošlo večjo sušino silirne mase. 

V tabeli je predstavljen statistično pravil
no zasnovan in ocenjen poskus, katerega 
rezultati potrjujejo prednost mešanice 
pred samostojnim posevkom mnogocvetne 
ljuljke. Rezultati so odraz diplomskega dela 
v slovenskem prostoru (leto 2015).

V kolikor je glede na sestavo mešanica EI 
primerna za enoletno rabo (košnja jeseni 
in še ena zelo obilna pomladi), mešanico 
z imenom Futterprofi IM lahko kosimo 
eno do dve leti. S pravilno izbiro travno 
deteljnih mešanic si omogočamo pridelavo 
tudi na njivah različnih talnih lastnosti. V 
sušnih tleh se dve do tri leta odlično počuti 
Futterprofi LR, katere uspeh temelji na lu
cerni. Z dodanimi travami se odlično silira. 
Na težjih tleh je nenadomestljiva mešanica 
Futterprofi KM s črno deteljo. 

andrej vencelj

Mešanice za njivske površine
Krma z njivskih površin je osnova 
 govedorejske kmetije.

Rezultati  
prve košnje

Mnogocvet
na ljuljka 

Mešanica 
 Futterprofi EI

Z mešanico  
Futterprofi EI pridelamo 

Pridelek zelene mase (kg/ha) 25.630 44.722 19.002 kg/ha več zelene mase

Delež sušine (% SS) 20,8 17,9 –

Pridelek (kg/ha SS) 5.331 8.005 2.674 kg več SS/ha

Delež beljakovin (% SS) 7,9 13,4 650 kg/ha več surovih beljakovin

NEL (MJ/kg SS) 7,52 8,73 29.794 več MJ/ha

Višina in kakovost pridelka med mnogocvetno ljuljko in mešanico FUTTERPROFI EI

Ljuljke in detelje se dopolnjujejo.
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Pogosti prehodi s težko kmetijsko 
mehanizacijo, enostranska uporaba or
ganskih hranil in nedosledna tehnologi
ja rabe travinja so razlogi za manjšanje 
pridelka in kakovosti krme. 

Posebnost večletnega travinja je pestra 
florna sestava, ki se z leti in zaradi dejavni
kov okolja in prej zapisanih razlogov tudi 
spreminja. Med gospodarsko zanimivimi in 
pomembnimi vrstami trav v večletnem tra
vinju je travniška latovka (Poa pratensis L.). 

Zelo zaželena: Travniška latovka  
(Poa pratensis L.)

je trpežna nizka trava š številnimi kratkimi 
bočnimi podzemnimi poganjki – rizomi. 
Tako se bujno razrašča in zgoščuje rušo, 
zelo dobro prenaša gaženje in dolgo ležečo 
snežno odejo. Je najpomembnejša in naj
bolj kakovostna nizka trava za pašnike in 
večletne travnike. Travniška latovka se po 
setvi razvija zelo počasi, spomladi je zelo 
zgodnja in se dobro obnavlja. Z naštetimi 
odličnimi lastnosti te vrste trave smo obo
gatili skupino travnih mešanic za dolgo
letno rabo (Grünlandprofi) iz  saatbaua, ki 
nosijo imena: NI, TOPP in G. 

Znotraj družine (Poa) sta tudi enoletna 
latovka (Poa annua) in navadna latovka (Poa 
trivialis), ki sta v travni ruši zelo zastopani, 
toda zaradi svojih lastnosti manj zaželeni. 

Nezaželena: Navadna latovka  
(Poa trivialis L. )

Pomladi jo tudi do meter visoko, tako kot v 
travni ruši travinja, videvamo tudi ob robih 
njiv, v mejicah in kolovozih. Zaradi svoje 
zgodnosti v ruši zapolni prazna pomladans
ka mesta, ki so nastala zaradi milih zim in 
pojava miši, zmrzali, bolezni trav in propada 
trav zaradi suše. Po naslednjih košnjah osta
ne nizka in ne tvori stranjskih pogankov. 

Med letom jo prepoznamo po tipičnih 
svetlejših šopih, ki se v primerjavi z ostalimi 
travami tudi z dodajanjem dušika le za ma
lenkost obarvajo v temno zeleno. Korenine 
navadne latovke so v intenzivno gnojenih 
travnikih plitve, zelo goste s stolonskim 
razraščanjem, imajo tipičen neprijeten vonj. 

Navadna latovka v travni ruši ni  
zaželena, ker:

•	 hitro zapolni travna mesta,

•	 večji delež navadne latovke v ruši zmanjša 
količino in kakovost pridelka,

•	 med košnjo se pogosto izruvajo korenine, 
ki dajejo silaži neprijeten vonj,

•	 v silaži je prisotna zemlja,
•	 z uporabo gnojevke v ruši z navadno 

latovko povečujemo neprepustni sloj 
odmrle listne mase, tvori se »flis«, ki 
onemogoča tok zraka v tla in je vir bolezni 
ter gnojevki ne dopušča pronicanja v 
zemljo. Izgube dušika in vpliv na okolje 
sta večja. 

Po vzoru vzdrževalcev športnih travnatih 
igrišč je smiselna tudi sanacija travinja za 
kmetijsko rabo:

•	 optimalen letni čas za sanacijo travinja 
z velikim deležem navadne latovke: od 
avgusta do septembra, 

•	 priprava: travinje nizko pokosimo,
•	 primeren čas je znotraj dneva, po 10 uri, 

ko se rastline od rose posušijo, 
•	 primerna tehnika: z močno travniško 

brano obdelamo travno rušo,
•	 navadna latovka ima plitve korenine, 

katere se bodo hitro izruvale,
•	 v kolikor bomo drugi hod z brano izvedli 

prečno na prvega, bo učinek še večji,
•	 po vsakem prehodu izruvano maso iz 

površine odpeljemo,
•	 vsejavanje s primerno sejalnico,
•	 sledi naj valjanje ali paša,
•	 setveni odmerek: 20–25 kg/ha (odvisno od 

potrebe),
•	 gnojenje: v letu sanacije in vsejavanja ne 

gnojimo, s tem zadržujemo rast obstoječih 
trav in mladim rastlinam omogočamo 
dostop do svetlobe,

•	 prvi ukrep v naslednjem letu: standardno 
gnojenje in zgodnja košnja za silažo. 

zvonko glažar

S sanacijo travne ruše do boljše 
kakovosti in večjega pridelka
Intenzivna raba večletnega travinja se v Sloveniji povečuje.

Z močno brano izruvamo nezaželeno latovko.

Nezaželena travna latovka.
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Pri večletnem natančnem pregledu 
travne ruše in spremljanju dinamike rasti 
rastlinja lahko ugotovimo, da nekatere 
vrste vendarle rastejo in da so nekatere, 
ki stalno izginjajo, tako v poletnih vročih 
mesecih, kot v zimskem obdobju z nizkimi 
temperaturami. V kolikor pa damo pod 
drobnogled sestavo večletnih travno 
deteljnih mešanic, ki se tržijo in sejejo v 
Sloveniji ugotovimo, da so sestave preveč 
monotone in da lete temeljijo na travnih 
vrstah, ki so sicer pogojno odlične tudi pri 
nas, idealne so pa le v severnih območjih 
Evropskih travnatih dežel. 

Sicer je o suši v letih 2020 in 2021 govoriti 
neodgovorno, toda svetovni klimatski trendi 
realno govorijo o stopnjevanju pogostosti let 
z deficitom meteorne vode v obdobju vege
tacije. V kolikor se še spomnimo leta 2012, 
kot izrazitega sušnega leta v Sloveniji, ko je 
bilo od začetka leta do konca julija po podat
kih Agencije republike Slovenije za okolje za 
okoli 25 % manj padavin in od dolgoletnega 
povprečja za 3 °C višja temperatura. Dnevna 
evapotranspiracija vode je dosegla do 5 mm/ 
m². Sušna situacija na različnih območjih po 

Sloveniji je tudi posledica brez padavinske
ga obdobja že jeseni minulega in v prvih 
treh mesecih naslednjega leta.

Če bi vprašali travo, kaj si želi, bi povedala, 
da temperaturo od 19 do 21 °C in da je njena 
dnevna potreba za nemoteno rast in razvoj 
3 litre vode/m2.

Ti dejstvi bi nas morali naučiti, da je 
prav, da takrat ko izbiramo semena trav
nih mešanic za večletno rabo, izberemo 
mešanice s pestro sestavo. Kajti različna 
globina korenin med travnimi in deteljnimi 
vrstami omogoča črpanje hranil in vode iz 
različnih talnih slojev. Globok koreninski 
sistem je ključnega pomena za preživetje 
vrste v sušnih delih leta.
Raznolike vrste trav in detelj imajo tudi zelo 
specifične zahteve glede potrebe po vodi, 
temperaturah in možnosti uporabe. V takšni 
travni ruši bo vedno kakšna vrsta krmne 
rastline, ki bo lažje prenašala vremenske 
(suša, mraz, bolezni), talne (kisla, zbita, 
prodnata, slabo založena) ali tehnološke 
(višina košnje, uporaba gnojevke, nepravilna 
raba) nevšečnosti.

Krmo z najboljšo hranilno vrednostjo pride
lamo praviloma z ljuljkami. V zgodnji fazi 
rasti so razlike v prebavljivosti različnih trav 
in metuljnic razmeroma majhne, s staran
jem krme pa postajajo vse večje in večje. 
Tako se npr. prebavljivost bele detelje in 
regrata s staranjem skorajda ne spreminja. 
Pri črni detelji je zmanjševanje prebavljivo
sti počasno, pri pasji travi in lisičjem repu 
pa zelo hitro. Za nekoliko kasnejšo košnjo, 
pa tudi sicer, so primernejši travniki, ki 
vsebujejo nekoliko več metuljnic.

Prav tako ni zanemarljiva vloga nitrifika
cijskih bakterij na metuljnicah, katere lahko 
z vsakim odstotkom v travni ruši, tla letno 
oskrbijo z okoli 4 kg dušika. 

Preizkušene mešanice za večletno rabo: 

Grünlandprofi G je travno deteljna 
mešanica, ki zaradi raznolikosti vrst in 
posebej izbranih sort zelo dobro prenaša 
gaženje. Primerna je za novo setev travinja 
s pašno košno rabo, na vseh talnih tipih in 
tudi na visokih nadmorskih višinah. 

Grünlandprofi NI je travno deteljna 
mešanica z zmernim deležem metuljnic, ka
teri se z leti povečuje in zagotavlja kakovost 
sena ali silaže tudi pri kasnejših košnjah. 
Večletna florna sestava je prilagodljiva za 
raznolike rastne razmere. 

V travno mešanico Grünlandprofi TOPP so 
vključene nekatere vrste z izrazito hitrim 
vznikom, vsled tega je mešanica z ukrepom 
vsejavanja ali dosejevanja primerna za ob
novo večletnega travinja. Trave v mešanici 
TOPP so bogate s sladkorji in se tudi v 
senčnih legah odlično silirajo. V tej mešanici 
ni detelj. 

blaž krancelbinder

Izbira mešanice za večletno travinje
Pestra sestava travne ruše je ključ do uspeha.

Pestra sestava travne ruše je osnova za večletno travinje.
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En od žlahtniteljskih ciljev soje je tudi 
zgodnost. Danes poznamo zelo zgodnje 
sorte, ki jih označujemo z oznako 0000. 
Setev soje kot naknadni posevek pa lahko 
predstavlja dodatni dohodek kmetije. 

Vsak dober kmetovalec ve, da po spravilu 
ozimnih žit, krompirja ali oljne ogrščice, 
njiva ne sme ostati neobdelana, saj to 
omogoča rast plevelov. Junija oziroma naj
kasneje v začetku julija lahko na strnišče 
posejemo veliko posevkov, primernih za 
različne namene. Ena takih poljščin je tudi 
soja. Že v letu 2020 je nekaj slovenskih 
kmetovalcev sejalo sojo in pridelki so bili 
zavidljivi, saj so dosegali celo 2,7 t/ha, kar 
ob trenutnih odkupnih pogojih predstavlja 
dobro dodatno korist in dobro za tla. 

Nekaj agroekoloških in agrotehniških 
smernic za pridelovanje soje, kot 
 naknadni posevek

Temperatura: v kolikor izberemo sorto 
primerne zrelostne skupine, ki ji bo do 
fiziološkega zorenja zadostovala vsota efek
tivnih temperatur, leta ne bo limitirajoči 
dejavnik. Najoptimalnejše temperature za 
njeno rast in razvoj so med 20 in 25 °C.
Svetloba: soja je rastlina kratkega dne in 
se ne odziva samo na količino, temveč tudi 
na trajanje svetlobe. Večina sort zahteva 

10 ali več ur teme na dan, nekatere pa tudi 
12 do 13 ur. Če so dnevi daljši, rastlina ne 
bo prešla iz vegetativne v generativno 
fazo razvoja. Ta fotoperiodizem se prido
ma izkorišča pri setvi soje kot naknadni 
posevek. 

Voda: glede na to, da morajo semena soje 
za dober vznik absorbirati za več kot 50 % 
svoje mase vode, je namakanje po setvi v 
praviloma sušnih mesecih zelo dobrodošlo. 
Čeprav rastline soje v naknadni setvi 
zahtevajo v primerjavi s prvim setvenim 
terminom za tretjino manj vode, je vsakih 
6 do 10 dni dobrodošlih 50 mm meteorne 
ali vode iz namakanja.

Obdelava tal: soja potrebuje tla brez ple
vela in dobro prezračena, nima pa posebne 
potrebe po gnojenju. Ker so tla v času 
naknadne setve običajno suha, temperatura 
pa je višja, je priporočljivo sejati globlje. V 
interesu, da bi v tleh zadržali čim več vode 
je dobra praksa pokazala, da naj bo obdela
va strnišča minimalna. Prav tako je dobro, 
da v obdobju kalitve ob semenu ni preveč 
organskih snovi. Slamo ječmena, kot 
predposevka, odpeljemo iz njive, žetvene 
ostanke oljne ogrščice pa zelo na drobno 
zmulčimo. Valjanje po setvi spodbuja dvig 
kapilarne vode in zmanjša žetvene izgube.
 
Setev: pri naknadni setvi soje je ponovno 
smiselno pogledati fiziologijo rastline. 
Zardi fotoperiodizma bodo rastline do 
25 % nižje, kot bi bila visoka ista sorta pri 
standardnem terminu setve. Nižja rastli
na pomeni nižje nastavljeni stroki, večje 
izgube ob žetvi. V kolikor je pri setvi soje 
v mesecu aprilu pri sortah zrelostnega 
razreda 00 in 000 priporočljiva medvrst
na razdalja 24 do 70 cm in 60 do 65 zrn/
m², je dobra izkušnja pri naknadni setvi s 
sortami iz skupine 000 in 0000 na medvrst
no razdaljo 12 cm in 70 zrn/m². Rastline 
bodo zaradi gostejše setve višje, površina 

bo prej prekrita in izhlapevanje vode iz tal 
bo manjše. 

Sorte s kratko vegetacijo

Zelo zgodnja soja AMBELLA je sorta zre
lostnega razreda 0000 s kratko vegetacijo 
(cca. 90 dni), zato je to odlična priložnost 
za dodatni zaslužek. Soja AMBELLA je bila 
žlahtnjena v Avstriji. Odlikuje se z zelo 
hitrim mladostnim razvojem, nizko rastjo 
ter odlično stabilnostjo rastline. K dobremu 
pridelku pripomore tudi, da je sorta zelo 
tolerantna na izpadanje zrnja iz stroka. 
AMBELLA navdušuje z visoko maso tisoč 
zrn in svetlo rjavo barvo popka.
V lanskem letu pa je nekaj kmetovalcev 
konec junija sejalo tudi sorto AURELINA, 
ki spada med najzgodnejše sorte zrelostne
ga razreda 000 (cca. 100 do 105 dni).

Za konec

V sosednjih državah se pridelava soje 
močno povečuje. Eden od pomembnih 
dejavnikov je tudi, da imajo lastne predelo
valne obrate. Vsekakor pa soja spada med 
rastline, ki na svojem pomenu v kolobarju 
pridobivajo (odkupne cene, potrebe).

jernej peterkovič

Soja kot naknadni posevek
Dva pridelka v istem letu.

Soja kot naknadni posevek (Slovenija 2020).

Zelo pomembna je pravilna izbira sorte.
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Kako bi opisali vašo kmetijo?
Smo živinorejska kmetija, imamo krave molznice, predvsem 
lisaste pasme, kar je že tradicija kmetije. Ob širjenju kmetije 
smo čredo povečevali tudi s holštajnkami, sedaj se trudimo 
nazaj vzpostaviti enotno čredo lisastega kombiniranega tipa. 
Imamo 75 krav molznic in mlado živino, telice vzrejamo 
doma. Mlade bikce večinoma prodamo, redimo le toliko kot 
nam dopušča prostor v hlevu. 

Kako je sestavljen kolobar? 
Obdelujemo 65 ha površin. Od tega je 8 ha trajnega travinja in 
20 ha travno – deteljnih mešanic, ki jih redno obnavljamo oz. 
presejemo na 2 – 3 leta. Koruzo imamo pretežno za silažo, ne
kaj pa tudi za zrnje. Od žit imamo predvsem ječmen in nekaj 
tritikale. Sejemo tudi nekaj sončnic in lanu, ki jih porabimo 
za izdelavo olja, presežek pa pokrmimo živini. 

Prepoznavni ste po tem, da skrbite tudi za kvaliteto tal. Kako?
Že nekaj let prakticiramo tehnike minimalne obdelave tal. V 
ta namen sejemo vmesne dosevke, sestavljene iz več kompo
nent. Imamo dobre izkušnje z mešanicama BONI in FRÜH. 

Govedorejska kmetija KOTNIK si že vrsto let prizadeva 
ohraniti kvaliteto zemlje, za kar uporablja vmesne 
dosevke saatbau.

Večletne travnike še vedno orjemo, saj bi v tem primeru, po 
minimalni obdelavi, imeli preveč težav s pleveli. V  zadnjem 
času se soočamo z izzivom, kako najti kompromis med in
tenzivnim kmetovanjem in čim manjšim obremenjevanjem 
zemlje s pesticidi.

Letos ste v kolobar uvedli tudi novo kulturo, sojo. Zakaj?
Res je, letos smo z namenom razširitve kolobarja poizkusno 
posejali tudi dobrih 7 ha soje. Setev smo izvedli na različno 
obdelanih površinah, nekaj je bilo obdelano z minimalno ob
delavo, ostalo preorano. Različni so bili tudi predposevki, na 
nekaterih njivah sta bila saatbau vmesna dosevka BONI ter 
FRÜH, na drugih pa travno – deteljne mešanice.

barbara belšak

na kratko o kmetiji

Na dravskem polju oz. natančneje v Šikolah se nahaja kmetija Kotnik. Kotnikovi imajo že dolga leta 
prepoznavno govedorejsko kmetijo. Tudi njen lastnik, Aleš Kotnik, je že od nekdaj aktiven v različnih 
kmetijskih krogih. V mladih letih je bil aktiven član in predsednik Društva podeželske mladine Ptuj, 
veliko je pripomogel tudi k ustanovitvi Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), kasneje pa je bil 
tudi dolgoletni predsednik Zveze rejcev govedi lisaste pasme. 

Na kmetiji živi z ženo in 4 otroci. Najmlajši sin z velikim veseljem pomaga na kmetiji. Odločil se je, da 
šolanje nadaljuje na Biotehniški šoli na Ptuju. Opaža, da se mladi ne odločajo za šolanje na kmetijski 
šoli saj so v program Kmetijsko podjetniški tehnik vpisani samo 4 učenci. S podobnimi problemi pa 
se srečujejo tudi ostale Biotehniške šole. Kmetijstvo postaja vedno bolj specializirana gospodarska 
dejavnost in je osnovno kmetijsko znanje velikega pomena za nadaljnji razvoj kmetije.

saatbauer portret





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


