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IZZIVI V KMETIJSTVU

Zadnja leta nas spremljajo različni vremenski ekstremi, na eni strani mokro 
in hladno, na drugi pa sušno in vroče vreme. Nič več ni tako, kot je bilo in 
tudi v kmetijstvu se srečujemo z novimi izzivi in vedno večjo specializacijo 
v pridelavi.

Najpomembnejši žlahtniteljski cilj je vedno pridelek, saj je to razlog zakaj 
sploh pridelujemo. Vedno pomembnejši žlahtniteljski cilj pa postaja tudi 
tolerantnost sort/hibridov na različne stresne dejavnike. 

Na vremenske razmere nimamo vpliva. Lahko pa vplivamo na primerno 
izbiro sorte/hibrida in ustrezno agrotehniko.

KLIMAFIT SORTE/HIBRIDI

Dandanes postaja izjemnega pomena primerna izbira sorte/hibrida. 
Pomemben žlahtniteljski cilj – tolerantnost na stres, prihaja vedno bolj 
v ospredje. Naši žlahtnitelji zato sorte/hibride predhodno preizkušajo 
v območjih, kjer bodo rastline z veliko verjetnostjo izpostavljene 
večjim podnebnim stresom. Žlahtnitelji v takih stresnih pogojih, poleg 
nadpovprečnega pridelka, ocenjujejo tudi ostale željene parametre, kot 
so na primer dobro razvit koreninski sistem, optimalen mladostni razvoj, 
zdravstvena prilagodljivost v stresnih razmerah, kot so močne padavine ali 
velika suša, pa tudi druge.

Sorte/hibride, ki so posebej prilagojene na stresne pogoje in to prilago-
jenost izkažejo skozi več let, na različnih lokacijah, pri tem pa so njihovi 
pridelki vedno nadpovprečni, označujemo z oznako KLIMAFIT, kar pridelo-
valcu daje garancijo, da bo, ob izbiri take sorte/hibrida, z veliko verjetnostjo 
pridelal več.

KLIMAFIT TLA

V zadnjih nekaj letih, še posebej v SAATBAU, veliko govorimo tudi o kvali-
teti tal.

Njive, v katerih je dovolj humusa, imajo bistveno boljše absorbcijske spo-
sobnosti za vodo. Pridelovalno leto 2021 je bilo zagotovo tisto, v katerem so 
se prednosti s humusom bogatih tal še posebej izkazale.

Kmetijstvo je panoga, ki postaja vedno bolj specializirana in zahteva sleden-
je trendom in stroki.

Marjeta MOHORIČ
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Certificirano seme je investicija.

Setev certificiranega ali 
domačega semena ozimnih žit?

Pred nami so polja, na katera  bomo 
ponovno posejali kraljico poljščin, torej 
pšenico in  tudi druge ozimine. Nikoli 
dovolj dobre  cene žit, mleka, mesa 
in ostalih proizvodov, marsikaterega  
kmetovalca pripelje do sklepnih misli, 
katerih načelo je zmanjševati proizvodne 
stroške. 

Začne se s semenom.  Odločamo se, da 
je potrebno varčevali in zato posejemo 
domače seme oziroma merkantilni pride-
lek iz letošnjega leta. V analitični kalkula-
ciji Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 
2020 je navedeno, da je delež semenskega 
blaga v strukturi stroškov pri pšenici 6,6 
% in pri ječmenu  7,8 %. S strani geneti-
ke kmetijskih rastlin pri nekaterih strnih 
žitih kot so samoprašnice (ječmen, pšenica, 
tritikla) ni tukaj skoraj nobenih težav. Rž 
je delno tujeprašna, zato je setev domačega 
semena iz tega vidika že bolj vprašljiva. 

V primeru,   da je v času cvetenja tempe-
ratura zraka med 18 in 29 °C ter da dnevno 
pade več kot 5 mm padavin, je takšno 
okolje zelo ugodno za razvoj glivičnih bo-
lezni. Opisana situacija  vpliva na znižanje  
pridelka,  zrnje se še dodatno okuži s stru-
penimi metaboliti imenovanimi mikotok-
sini, ki so posledica okužbe z glivami rodu 
Fusarium. 
Razvoj glivičnih patogenov na žitih  za-
viramo s pravočasno uporabo ustreznih 
fungicidov.  Marsikateri pridelovalec je 
v letošnjem letu v prepričanju, da zara-
di sušne pomladi ni možnosti za razvoj 
bolezni, opustil eno fungicidno aplikacijo.  
V dnevih žetve smo žal videli v klasu bolno 
zrnje, ki ni primerno za setev. 

Domače  seme, katero je bilo pridelano 
s pomanjkljivo »zaščito«, je zagotovo 
okuženo z omenjeno glivo, je deformirano 
ter v sebi nosi ogromen potencial za razvoj 
bolezni. Ta patogen  se bo med rastjo rast-

line še dodatno potenciral in  v naslednjem 
letu lahko (tudi z dobro nadaljnjo tehnolo-
gijo) pričakujemo pridelek, ki bo še slabši 
od letošnjega. 

V kolikor torej vendarle želimo posejati 
letošnji merkantilni pridelek in se dobre-
mu semenskemu blagu približati tako, da 
bomo zrnje razkužili »doma«, bomo omilili 
le pojav bolezni. Gliva Fusarium je poleg 
tega, da je na zrnu pustila že omenjene 
mikotoksine, le-to tudi močno deformirala 
(zrnje je drobno in brez kalilne energije). 
Takšno zrnje tudi z nanosom najboljšega 
sredstva za razkuževanje semena kali 
slabše. 
Semenarska podjetja s tradicijo in  
izkušnjami z dodelavo semena imajo v 
svojih tehnoloških linijah tudi specialno 
opremo (gravitacijska miza, optični detek-
tor), ki ima to lastnost, da ravno takšna 
bolna in  deformirana zrna loči od zdravih. 
Šele po ločitvi bolnih in nekaljivih zrn, ta-
krat  takrat že imenovano semensko blago, 
profesionalno razkuži v primernem od-
merku, s pravilnim nanosom in najboljšim 
sredstvom. 

Še preden seme prispe do dodelave in 
certificiranja , je semenska proizvodnja 
nadzorovana na njivi. To nalogo izvaja 
aprobator,  nevtralni strokovnjak, ki v 
času vegetacije večkrat pregleda semenki 
posevek in v primeru, da v njem ugotovi 
atipične rastline, karantenske plevele, dru-
ge vrste in sorte, le-tega  zavrže oziroma ga 
pošlje v merkantil. 

Le na polju pozitivno potrjen posevek in 
pravilno dodelano  semensko blago ali cer-
tificirano seme lahko sledi sloganu »Dobra 
setev, dobra žetev«.

O sami notranji in zunanji kakovosti 
semenskega blaga nam največ pove etiketa, 
ki je prišita na vrečo. V skladu z mednarod-

nim Pravilnikom o trženju semena žit iz-
haja, da je v vreči z modro etiketo najboljše 
seme. Tako imenovano semensko blago I. 
množitve ali najvišje vzgojne stopnje, je ge-
netsko najbolj čisto. Semensko blago, ki je 
potomec modre etikete je označeno z rdečo 
etiketo in nosi oznako II. množitev.

Z odločitvijo, da uporabimo certificira-
no seme,  smo naredili prvi korak proti 
pričakovanem uspehu. V kmetijski seme-
narski zadrugi SAATBAU imamo do se-
menskega blaga spoštljiv odnos. Vso zrnje 
je dodelano profesionalno, na trgu je novo 
blago in vreče označene samo z modro 
etiketo – I. množitev.

V ceni semena je vrednoteno delo 
žlahtniteljev, semenarjev, tehnologov, 
aprobatorjev in dodelovalcev.   Pridelovanje 
semena predstavlja vrh kmetijske prakse in 
uporaba le tega se zrcali kot stopnja razvi-
tosti kmetijstva v posamezni državi.

Zvonko GLAŽAR

Razvoj žit v jeseni – primerjava iste sorte, certifici-
rano in necertificirano seme.
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Površine z ozimnim ječmenom se v 
delu evropske regije, kjer so podobne  
agroklimatske razmere kot v Sloveniji, 
povečujejo. Razlogi so: ječmen ima hitro 
dinamiko rasti in razvoja ter racionalno 
rabo vode, primeren je za lažja peščena 
ali prodnata tla. V primerjavi s pšenico 
bolje prenaša visoke temperature, ki so 
med polnjenjem zrnja lahko tudi nad 35 
°C. Prodajna cena ječmena je zanimiva. 

Znanost (žlahtnjenje) je razvila nove, 
prilagodljive sorte, ki jih v osnovi pri tej 
rastlinski vrsti delimo na dvovrstne ali 
šestvrstne, ozimne ali jare forme, sorte za 
krmo ali pivovarstvo. Tako  v Sloveniji, 
kot v nam primerljivih državah, je več njiv 
posejanih z ozimnimi dvovrstnini sortami.  
So pa uspešne tudi specifične prakse, ko se 
sejejo jare sorte že pozno jeseni. 
Razlika med dvovrstnimi in večvrstnimi  
ječmeni ni samo po izgledu klasa. Raz-

like so tudi v sami agrotehniki pridelave, 
agronomskih lastnostih rastline in namenu 
uporabe. Te lastnosti in njihove razlike so 
zapisane v spodnji tabeli. 

Ozimni ječmen je za razliko od ostalih vrst 
žit, veliko bolj občutljiv na stresne situacije. 
Ima višje zahteve glede dostopnost hranil 
in zračno vodnega režima tal. Je rastlina s 
plitvimi koreninami, zato ustvari relativno 
malo koreninske mase z majhno sposob-
nostjo regeneracije. 

V SAATBAUu imamo pridelovalce 
 rekorderje

Eden izmed njih je kmetija Silva Korparja 
iz Apač na Dravskem polju, kjer že več let 
na proizvodnih površinah  pridelajo po 
10 in več ton ječmena na hektar. Takšnih 
praks je v Sloveniji že veliko. 

Pridelava ječmena je v Sloveniji vedno 
bolj priljubljena
Začne se s pravilno izbrano sorto.

Iz njihove tehnologije se da razbrati, kje so 
skrivnosti do uspeha. 

Predposevek je koruza za zrnje, hibrid 
ARNAUTO DKC 4541 (FAO350). Zakaj?

Primeren zrelostni razred, zagotavlja 
pravočasno žetev z odličnimi pridelki 
in nizko vlago v času žetve. Žetev v prvi 
dekadi septembra. Po žetvi se doda 40 kg 
dušika, žetveni ostanki se okoli desetega 
septembra zaorjejo. Oranje poteka v opti-
malnih pogojih.   

V zadnjem tednu septembra se  pred  
setveno obdelava tla apnijo. Zakaj?

Tla se po oranju posedejo. Vse poljščine, 
še posebej pa ječmen, bodo hvaležne za 
primerno pH vrednost tal.

Ozimni ječmen
Dvovrstni

LENTIA, HANNELORE, AMBROSIA
Večvrstni
ADALINA

Zahteva po rastnih 
razmerah

večja manjša

Tolerantnost na stres v 
mladosti

manjša večja

Primernost za sušna 
območja

manj primeren bolj primeren

Setveni sklop večji (340 – 380 zrn/m²) manjši (280 – 320 zrn/m²)

Ciljni sklop večji (680 – 800 klasov/m²) večji (500 – 650 klasov/m²)

Stabilnost boljša manjša

Lom stebel, lom klasov manj več

Absolutna masa večja manjša

Potreba po dušiku (N) večja manjša

Kakovost  (MJ / kg SS) boljša manjša

Pridelek dober še boljšiPridelava ozimnega ječmena je v Sloveniji vedno 
bolj priljubljena.



Setev zadnje tri dni septembra do prvega 
tedna v oktobru. Setveni odmerek 200 
kg ali celo manj certificiranega semena/
ha. Zakaj?

Ječmen se mora v obdobju kratkega dne 
popolnoma razrasti. V začetku aprila bo 
svetel del dneva daljši od 13 ur, začne se 
obdobje dolgega dne in rastline kot je 
ječmen, preidejo v obdobje generativne 
faze. Razraščanje se takrat konča in zato 
mora rastlina  do takrat absorbirati zadost-
no količino toplote. Natančne empirične 
izkušnje navajajo, da je optimalni čas setve 
ječmena v Sloveniji od 25. septembra do 5. 
oktobra. Setveni odmerek je v tem primeru 
manjši (310 zrn/²). Morebitne vzroke 
za pojav virusa BYDV lahko manjšamo s 
tolerantnimi sortami ali insekticidi. Pre-
pozne setve pa prinesejo slabo razraščene 

rastline, ki se kljub obilnemu spomla-
danskemu dognojevanju, ne razrastejo.  
Posledično je nižji tudi pridelek. Temu se 
lahko delno izognemo s povečanjem setve-
ne norme, kar pa ne zagotavlja enakovred-
nega pridelka. 

Ključni jesenski koraki do uspeha pri 
pridelavi ozimnega ječmena:

- Skrbna predsetvena obdelava tal v suhih 
pogojih in naknadno valjanje po setvi. Ob-
delavi mokrih tal se je potrebno izogniti.
- Gnojenje prilagoditi rezultatom talnih 
analiz. Na poljedelskih kmetijah, kjer 
ni živinskih gnojil, mnogokrat pride do 
pomanjkanja mikroelementov in žvepla. 
Danes poznamo dobre izkušnje z uporabo 
foliarnih gnojil. Ječmen za ustrezen jesen-
ski razvoj potrebuje približno 40 kg dušika.  

Ne pozabimo na dušik, ki je potreben za 
razgradnjo organske mase predposevka in 
dobrih lastnosti organskih gnojil.
- Izbira sorte glede na rastne pogoje in 
namen uporabe.
- Pravočasna setev.  Število stranskih 
poganjkov, ki so ustvarjeni pred zimo, 
določajo količino pridelka. Pred nastopom 
zimskega mirovanja, morajo biti ob glav-
nem poganjku razviti še vsaj dva do trije 
močni stranski poganjki s po tremi listi. 
- Na lokacijah z daljšo jesensko vegetacijo 
in zgodnejšo setvijo ječmena, se po potrebi 
uporabi insekticid za zatiranje listnih uši, 
da preprečimo prenos viroz. Alternativa je 
setev na virus tolerantnih sort, ki omogoča 
manjše pridelovalne stroške.

Blaž KRANCELBINDER
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V zadnjem obdobju spoznavamo, da je 
v vseh panogah kmetijske proizvodnje, 
poleg višine in kakovosti pridelka, zelo 
pomembna prilagodljivost oziroma od-
zivnost gospodarskih rastlin na odklone od 
povprečnih rastnih razmer. Ekspo-
nentni razvoj precizne setvene tehnike in 
poznavanje  vrst, sort, predvsem njihovih 
fizioloških lastnosti, je dodatni korak za do-
seganje še boljših pridelovalnih in stabilnih 
rezultatov. 

Pšenica, kraljica poljščin, vedno spoštovana 
in posebej takrat ko je ni, zelo cenjena. 
Žlahtnjenje, znanost v službi človeštva, je 
na področju sort naredilo nove korake. Če 
bomo poznali sorte,  nam bodo le-te ponu-
dile še več. 

Sorte pšenice z velikim razraščanjem  
(sorta TONNAGE)  so nagnjene k velike-
mu razraščanju (3 do 4 stranska stebla na 
rastlino) in posledično gostemu sklopu. 
Pridelek temelji na številu klasov na 
površino. Pri zgodnjem času setve je  set-
veni odmerek manjši, kajti še v jeseni bo 

razraščanje uspešno. Sort s to lastnostjo, ne 
sejemo prepozno, saj bodo pri neugodnih 
razmerah rastline ostale tanke in s premalo 
razvitimi listi. Na območjih, kjer je stalna 
pomladanska suša ali tam kjer je pozna, 
toda zelo močna/hitra pomladanska rast, 
sejemo prej, kajti  pomladi ne bo časa za 
razraščanje. Ta tip sort potrebuje v času 
rasti zelene mase zadostno količino  vode, 
kajti le tako bo uravnovešena rast med 
stebli in listi. Prvo pomladansko gnojenje z 
dušikom naj bo zelo zgodaj in izdatnejše.

Klasovnate sorte pšenice (sorta TIBERI-
US) so večinoma v nasprotju s sortami z 
velikim razraščanjem. Pridelek temelji na 
velikosti zrna, izjemni absolutni masi  in 
številu zrn na klas. Razraščajo se le z 1-2 
stanskima poganjkoma na zrno. Vendarle 
tudi tukaj ne pretiravajmo s setvenim od-
merkom. Čas setve tega tipa sorte je lahko 
poznejši in je primerna za območje, kje je 
zgodaj pomladi suša. Prvo dognojevanje 
naj bo v primerjavi z ostalimi sortami 
zakasnjeno in z manjšim odmerkom. 
Presežne poganjke pomladi reguliramo z 
gnojenjem ali primernim regulatorjem:  
Moddus, Moksa (250 g/l Trinexapac-ethyl).

Kompenzacijki tip pšenice  (sorte ALBER-
TUS, AURELIUS, ACTIVUS, CHEVIGNON) 
 so sorte z različnimi lastnostmi in so zato 
tudi najbolj prilagodljive.  Sorte so spo-
sobne, da lahko znotraj  enega  prideloval-
nega območja  dosežejo najvišje pridelek. 
Setveni odmerek je nižji,  primerne so za 
poznejšo setev. V kolikor je sklop manjši, 
kompenzira z večjo maso zrnja. Prvo 
pomladansko gnojenje z dušikom naj bo 
zelo zgodaj in zmerno.

Iz vidika fiziologije rastline je čas setev 
ozimnih žit odvisen od vrste in tipa sorte. 
V tem sestavku pišemo o pšenici, ki tako 
kot druga strna žita po fotoperoidizmu 
spada v skupino rastlin dolgega dne. Foto-
periodizem je regulativni proces razvoja 
organizma glede na dolžino dneva ali noči. 
Pri rastlinah je potrebna določena dolžina 
dneva ali noči, da cvetijo in nato preidejo 
v reproduktivno fazo svojega življenjskega 
cikla. Pšenica preide v generativno – repro-
duktivno obdobje, ko se dan začne daljšati 
oziroma takrat, ko je13 do 15 ur svetlobe.
Do tega obdobja, torej v obdobju kratkega 

Sorte ozimnih pšenic se med 
seboj razlikujejo
Kot v vseh panogah gospodarstva, je specializacija 
tudi v poljedelstvu vedno večja. Različni tipi pšenice 
zahtevajo različne agrotehnološke ukrepe.

Vsota efektivnih temperatur 200 ⁰C 300 ⁰C 400 ⁰C 500 ⁰C 600 ⁰C 700 ⁰C

Število listov na glavnem steblu 1 2 3 4 5 6

Število stranskih stebel - - 1 1 2 3

Vitalni klasi na rastlino 1 1 1-2 2 3 3-4

Željeno število klasov / m² do 400 400 450 500 550 550-600

Potrebno število rastlin / m² 350-400 400 250-350 250 180 150-180

Setveni odmerek, št. zrn / m² 420-480 450-520 270-420 280 200 170-200

Optimalna medvrstna razdalja 10 cm 10 cm 15-10 cm 15 cm 20 cm 20 cm
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dne, se mora pšenica razrasti do števila 
stranskih poganjkov kot je to lastnost tipa 
sorte (Tiberius - enega do dva, Tonnage - tri 
do štiri). Na vsakem poganjku bi naj bila 
dva do trije listi. Rastlina mora od setve do 
začetka dolgega dne (13 ur svetlega dela 
dneva) absorbirati določeno količino ener-
gije, ki jo imenujemo temperaturna vsota. 
Upoštevati je potrebno tudi, da na dan ko 
bo povprečna temperatura zraka  pod 5 ⁰C, 
vegetacije ne bo. 

V kolikor je bila pšenica v letu 2020 pose-
jana do 20. oktobra, je do začetka dolgega 
dne, ki je nastopil 5. aprila 2021 rastlina 
bila deležna  360 °C tako imenovane vsote 
efektivnih temperatur (nad pragom 5 ⁰C). 
V pridelovalnem letu 2019/20, ki ga imamo 
v spomnimo kot odlično leto, je v enakem 
obdobju  pšenica absorbirala 457 ⁰C.

Tabela na prejšnji strani prikazuje, kaj 
lahko od pšenice pričakujemo glede na 

to, koliko toplote bo deležna od setve do 
začetka dolgega dne. Dodani so podatki o 
setvenem odmerku glede na čas setve. 

Dejstvo je, da se vegetacijska doba 
podaljšuje, k temu prispevata tako njen 
zgodnejši začetek kakor tudi njen kasnejši 
konec. Kljub temu ugotavljamo, da je na 
povprečnih, kaj šele na slabih kmetijskih  
praksah v Sloveniji setveni rok, tako za
strna žita, kot za oljno ogrščica, prepozen.
Vzrok je v neustreznem – prepoznem zre-
lostnem razredu koruze in pravočasni ka-
kovostni pripravi tal za setev žit in strah 
pred tem, da bodo rastline »šle« prevelike v 
zimo ali pa, da jih bo zaradi tople jeseni na-
padel virus. Virusa BYDV in WDV bi lahko 
bila aktivna, če bi sejali že septembra, ko 
bi visoke  temperature omogočale prelet 
uši. Žlahtnitelji so danes razvili novejše, 
tolerantnejše sorte na ta patogen. Možna 
pa je tudi uporaba insekticidov, ki pred-
stavlja dodatni strošek v pridelavi.

Iz navedenega ja zaključek preprost: ne se-
jati žit že v septembru, pa tudi v novembru 
je že prepozno.
Certificirano seme je osnova za dober 
začetek. Semensko blago ni samo to, da je  
zdravo, sortno čisto, primerno prečiščeno 
in pravilno dodelano.  Na etiketi je zapisa-
na tudi absolutna masa (masa 1000 zrn). Le 
na podlagi priporočila semenarja za posa-
mezno sorto: število zrn / m² in podatka o 
absolutni masi lahko pravilno izračunamo 
optimalni setveni odmerek, ki ga izražamo 
v kilogramih semena na hektar. 

Zvonko GLAŽAR

Vsota efektivnih temperatur 200 ⁰C 300 ⁰C 400 ⁰C 500 ⁰C 600 ⁰C 700 ⁰C

Število listov na glavnem steblu 1 2 3 4 5 6

Število stranskih stebel - - 1 1 2 3

Vitalni klasi na rastlino 1 1 1-2 2 3 3-4

Željeno število klasov / m² do 400 400 450 500 550 550-600

Potrebno število rastlin / m² 350-400 400 250-350 250 180 150-180

Setveni odmerek, št. zrn / m² 420-480 450-520 270-420 280 200 170-200

Optimalna medvrstna razdalja 10 cm 10 cm 15-10 cm 15 cm 20 cm 20 cm
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Pridelovanje oljne ogrščice zahteva 
intenzivno ter dosledno agrotehniko. 
Rezultat pa je lahko dober prihodek za 
kmetijo. 

Oljna ogrščica je, kljub temu, da je 
tehnološko zelo intenzivna kultura, 
ekonomsko zelo zanimiva poljščina in 
dobrodošla v poljedelskem kolobarju.
Poljedelske kulture sledijo vremenskim 
pogojem. Na primer, ozimna žita potre-
bujejo zadosten čas jarovizacije (ječmen 
drugačnega kot pšenica), soja ali koruza 
ustrezno temperaturno vsoto in podobno. 
Tudi oljna ogrščica ima svoje zahteve in 
ob sledenju le tem, bomo s pridelkom 
lahko zadovoljni.
V zadnjih nekaj letih predstavlja v pride-
lavi oljne ogrščice poseben izziv spomla-
danska suša, zato je zelo pomemben 
optimalen razvoj oljne ogrščice v jeseni.

Obdelava tal pred setvijo

Za oljno ogrščico je značilno, da ob ugod-
nih talnih pogojih, razvije koreninsko 
steblo do globine 150 cm ali več. Dober ko-
reninski razvoj lahko preprečijo zbita tla, 
zastajanje vlage v tleh, zakisanost tal in 
podobno. Pred zimo naj bi oljna ogrščica 
razvila dober koreninski sistem, s kore 
ninskim vratom v premeru 8 - 12 mm in 
glavno korenino dolžine 20 - 25 cm. Imela 
naj bi 10 do 12 razvitih listov in rastni 
vršiček, ki je še v tleh. Oljna ogrščica naj 
bi bila pred zimo v razvojni fazi EC 20. 
Pred setvijo oljne ogrščice priporočamo 
obdelavo tal v dveh korakih. V prvem 
koraku, takoj po žetvi žita, tla obdelamo 
do globine 5 cm z namenom, da zapre-
mo vodne kapilare in pospešimo kalitev 
izpadlega zrnja žit. V drugem koraku ob-
delamo tla do globine 20 cm, z namenom 
zaoravanja slame in priprave dobre, rahle 
vrhnje plasti setvene površine.

Čas setve

Pravočasna setev oljne ogrščice je drug 
pomemben dejavnik, ki vpliva na pride-
lek. V Sloveniji je običajni, optimalni čas 
setve, tretji oziroma četrti teden v mesecu 
avgustu. Pozni termini setve s povečanjem 
setvenega odmerka običajno ne prinesejo 
željenega rezultata, saj je oljna ogrščica 
rastlina dolgega dne. Rastline morajo raz-
viti čimveč listne mase pred 21. septemb-
rom. V tem času listi z absorbcijo svetlo-
be, preko fotosinteze, tvorijo sladkor, ki ga 
pošiljajo v korenine, kar omogoča boljšo 
prezimitev. Sodobne sorte/hibridi, kot na 
primer hibrid ARTEMIS, so selekcionirani 
v smeri čimboljše spomladanske regener-
acije (obnova zaradi mehanskih poškodb 
rastline, ki je nastala zaradi snega).

Gnojenje

Idealno je pognojiti oljno ogrščico ob 
osnovni obdelavi tal.
Oljna ogrščica potrebuje približno 50 kg 
čistega dušika na tono pričakovanega pri-
delka, torej 250 kg N/ha ob pričakovanem 
pridelku 4,5 t/ha. V fazi EC 20 (10 – 12 
listov) lahko rastline akumulirajo do 100 
kg N/ha, kar pomeni, da je potrebno toliko 
dušika dodati že jeseni.
Oljna ogrščica pa je zelo zahtevna tudi gle-
de mikroelementov. Njene potrebe so cca. 
600 g B/ha, 1.700 g Mn/ha in 5-12 g Mo/ha 
(vir:Yara).
Bor je še posebej pomemben v sušnih 
pogojih in pri visokih vrednostih pH tal. 
Priporočamo dodajanje 150 g B/ha že 
jeseni, pri čemer je potrebno upoštevati 
morebitno interakcijo bora s pH tal in/ali 
insekticidi.
Jesenske potrebe oljne ogrščice po 
molibdenu pokrijemo že s tretiranjem 
OPTIcare, s katerim je seme oljne ogrščice 
ARTEMIS že tretirano. 
Koristno je tudi, da pred setvijo v tla 
vdelamo 800 – 1.000 kg apna/ha s čimer 
stabiliziramo pH vrednost tal. Apno ima 
tudi fitosanitarni učinek in deloma odvrne 
polže.

Bolezni, škodljivci, pleveli in regulacija 
rasti jeseni

Vsi agrotehnični ukrepi v jeseni so 
namenjeni ohranjanju čistega in zdrave-
ga posevka, preprečevanju koreninske 
in stebelne gnilobe (Phoma), zatiranju 
škodljivcev ter razraščanju in omejevanju 
rasti.

Jernej PETERKOVIČ

Pridelek oljne ogrščice se določi že jeseni
Oljna ogrščica velja za poljščino, ki zahteva intenzivno, natančno 
in dosledno agrotehniko. Pridelek določimo že jeseni z izbi-
ro primerne sorte/hibrida, dobro in kvalitetno pripravo njive, 
pravočasno setvijo in dosledno higieno posevka. 

Oljna ogrščica s svojim cvetenjem popestri pokraji-
no in je dobra paša za čebele.
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Pomanjkanje krme za živino je zaradi 
slabih vremenskih pogojev in suše letos 
pričakovano. Še posebej, ker je letos se-
tev koruze kasnila, koruza pa je zaosta-
jala v rasti. Kaj storiti v takih razmerah, 
še posebej ob pričakovanem porastu cen 
krmil?

Prednost domače krmne baze

Slovenija je travnata dežela in trajni trav-
niki so naša naravna danost. Ob intenzivni 
rabi je skrb za trajne travnike pomembna. 
Še pomembnejša pa je ob izrednih vre-
menskih pogojih.

Gospodarsko najpomembnejše trave so 
prav gotovo ljuljke (Lolium sp.), enoletne, 
mnogocvetne, skrižane ali trpežne, a vse 
vrste težko prenašajo visoke temperature, 
kakršnim smo bili priča v  letošnjem po-
letju. Ob pregledu prenekaterega travnika 
smo lahko ugotovili, da je ta vrsta v letošnji 
vročini odmrla. Nastala so prazna mesta, 
na katerih se bodo zelo hitro razmnožili 
neželeni pleveli.

Da to preprečimo, je zelo primeren ukrep 
vsejavanje. Optimalni čas vsejavanja je 
v prvi polovici septembra, saj je takrat 
rast plevelov upočasnjena, enako tudi 
druge, koristne trave rastejo počasneje. Po 
vsejavanju je odličen ukrep tudi valjanje, 
saj tako seme pritisnemo k tlom in s tem 
izboljšamo možnost za vznik.
V kolikor so travniki močno zapleveljeni, 
bo učinek vsejavanja boljši, če bomo v 
avgustu mehanično ali kemično odstranili 
neželene plevele.
 
Travno deteljne mešanice

Kakšno mešanico izbrati, je odvisno od 
namena uporabe in rastnih pogojev. Za 
dosejavanje so odlične mešanice brez (ali z 
majhnim deležem) metuljnic. Da se čimbolj 
izognemo izpostavljenosti travne mešanice 
neugodnim pogojem, izbiramo med takimi, 
ki vsebujejo čim večje število različnih 

gospodarsko pomembnih travnih vrst. Do-
sejavanje samo z ljuljkami (ali mešanicami 
ljuljk) ima kratkotrajni učinek, čeprav nam 
na prvi pogled mogoče nudi zadovoljstvo.

Grünlandprofi TOPP za profije

Travna mešanica Grünlandprofi TOPP je v 
slovenskem prostoru zelo uveljavljena in 
priljubljena na intenzivnih govedorejskih 
kmetijah. Primerna je  tako za čisto setev, 
kot za dosejavanje. V njeni sestavi ni me-
tuljnic, so pa vse gospodarsko pomembne 
travne vrste (trpežna ljuljka, mačji rep, pas-
ja trava, travniška latovka in festololium). 
Namenjena je za površine z najboljšim 
proizvodnim potencialom, za široko rabo, 
tako za sušenje, kot siliranje.

Skrb za obnovo pašnikov

Za obnovo pašnikov pa se odlično obnese
mešanica Grünlandprofi G, ki vsebuje vrste
trav z visoko toleranco na obremenitve.
Mešanica je zelo primerna za vse površine
ne glede na namen rabe in nadmorsko 
višino. 

Futterprofi EI - hitro do odlične krme

Kombinacija trav in detelj v mešanici 
Futterprofi EI je takšna, da jo je smiselno 
uporabljati kot vmesni posevek, ki ga upo-
rabimo 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, mnogocvetna 
in skrižana ljuljka zagotovijo enormni 
pridelek pomladi. Pokošena masa je bogata 
s sladkorji, ki zagotovijo uspešno siliranje. 
Z mešanico EI si pridelamo najcenejše bel-
jakovine. Po pomladanski košnji posejemo 
koruzo. 

Andrej VENCELJ

Ko primanjkuje krme za živino
Setev vmesnih dosevkov, primernih za krmo živini, 
lahko premosti pomanjkanje krme. Primerno pa je 
tudi poskrbeti za obstoječe travnike in jih osvežiti.

Deteljno travna mešanica FUTTERPROFI EI, kot vmesni, prezimni dosevek, lahko hitro zagotovi dosti kvali-
tetne krme.
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Je res, da ste SAATBAU produkte poznali pred ustanovi-
tvijo SAATBAU SLOVENIJA?

Tako je. Že pred leti sem semenaril pšenico najvišjih 
vzgojnih stopenj za takrat največjo semenarsko hišo v 
Sloveniji.  Ko sort, ki sem jih želel, niso več imeli, sem se 
odločil za pšenico Saatbau, ki sem jo sam pripeljal iz 
sosednje Avstrije. Vse od leta 2009, ko še Saatbau sploh ni 
imel podjetja v Sloveniji, sem zvest žitom te semenarske 
kmetijske zadruge. 

Kot vsaka razvita kmetija tudi vi stremite k še večjemu 
razvoju kmetije.  Kakšne plane imate za naprej?

Ker so cene zelo nestabilne in se velikokrat zgodi, da v parih 
mesecih cena skladiščenim žitom zelo naraste, smo uredili 
skladiščne prostore s kapaciteto do 120 t. Preglavice pa 
nam dela tudi nepredvidljivo vreme v času žetve, zato sedaj 
načrtujemo tudi izgradnjo sušilnice, s katero bomo lahko 
dosušili žita in koruzo za lažje skladiščenje. 

Kako uspete vzdrževati kakovost oz. proizvodno sposob-
nost tal, glede na to da ste poljedelska kmetija? 

Že leta sem zagovornik apnenja, saj ima primeren pH tal 
velik pomen. Tudi čim več žetvenih ostankov poskušamo 
pustiti na njivi, sejemo pa tudi vmesne dosevke za podor. 
Njive stalno gnojimo s kokošjim gnojem iz partnerske 
kmetije.  

Velikokrat se kdo pošali, da ste pri vsakem delu prvi. Je 
to res?

Držim se načela, da moramo mi čakati delo, ne pa da nas to 
priganja. To velja za vse agrotehnične ukrepe. Sem pristaš 
hitrega dognojevanja žit, odkar imam v kolobarju koruzo, 
tudi to dognojujem že pri četrtem listu. 

Pohvalite se lahko z že štirimi nazivi rekorderja pri 
pridelavi pšenice. V letih 2016 in 2017 z sorto Amicus ter 
2018 in 2020 s sorto Tiberius. Lahko podate kakšne 
nasvete tudi ostalim?

Pogoj  za dobre pridelke je dober pH zemlje in primerna 
vsebnost fosforja in kalija. Velik vpliv ima pravočasna setev, 
obdelava tal v primernih pogojih, zgodnje  prvo dogno-
jevanje. Skratka, če daš lahko tudi pričakuješ. Osnova 
dobrim pridelkom pa je seveda kakovostno  seme in izbira 
primerne sorte. 

Barbara BELŠAK

na kratko o kmetiji

Kmetija  Stanislava Klemenčiča iz Nove vasi pri Ptuju je vzoren primer, kako se da z ogromno truda, 
odrekanja in jeklene volje z leti  vzpostaviti zavidanja vredno družinsko kmetijo. Vse našteto je bilo 
in je še vedno prepleteno s poslušanjem narave in napredno strokovnostjo.  Vse do leta 2009 so bili 
poljedelsko-zelenjadarska kmetija, sedaj se ukvarjajo predvsem s poljedelstvom in strojnimi usluga-
mi, kot so: setev, žetev, škropljenje, dognojevanje. Na kmetiji, ki obsega dobrih 100 ha obdelovalnih 
površin, so zaposleni trije: Stanislav, žena Marica in sin Jernej. Ob popoldnevih, ko prideta iz vrtca, 
pa se jim z veseljem pridružita še mlada Martin in Simon, ki sta že sedaj zelo spretna z vožnjo svojih, 
plastičnih traktorjev in znata brez težav našteti, katero mehanizacijo imajo v garažah.  

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


