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Strokovna revija od setve do žetve ***strokovno,praktično***napredna pridelavaod setve do žetve***

Setev koruze, kaj si seme želi?

Kakovostna silaža v krmnem obroku.

Rastni regulatorji v strnih žitih.
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Marjeta MOHORIČ
vodja trženja

Dobra setev, dobra žetev ni zastonj naš  slogan. Naš cilj je, da ste s pridel-
kom naših sort zadovoljni. Na dober pridelek pa ne vpliva samo kvali-
tetno seme, pač pa tudi dobra agrotehnika. Prav je, da skupaj  naredimo 
največ, kar je v človeški moči, da je ekonomika pridelave najboljša.

Pred Vami je nova, že četrta številka strokovne revije saatbauer. Zavedamo se, 
da je izbira in setev dobre sorte/hibrida šele začetek uspeha v pridelavi. Kot 
ljudje, ki delamo z naravo v marsičem ne moremo vplivati na agroekološke 
pogoje, lahko pa s strokovnim spremljanjem, pravilnim in pravočasnim 
agrotehničnim ukrepanjem v marsičem dobro vplivamo na rezultat pridela
ve.

V današnji številki se bomo posvetili nekaterim pomembnim temam, o 
katerih so pisali naši strokovni sodelavci. 

Koruza, rastlinska vrsta, ki je na slovenskih poljedelskih površinah 
najpomembnejša, se zaradi naravnih sprememb seje bolj zgodaj, kot so bili 
tega vajeni naši starši ali stari starši. A spremembe s seboj prinašajo tudi 
nekatere stalnice, na katere pa vseeno ne smemo pozabiti. V prispevku 
»Kaj si seme želi?« smo se tako dotaknili nekaterih dejstev, ki jih je neglede 
na ekološke pogoje vseeno potrebno upoštevati.

Prispevek »Kakovostna silaža ima vedno mesto v obroku« govori o dejstvu, 
da se uspeh v hlevu prične že na njivi.

Soja je bila v Sloveniji sejana že na več kot 5.000 ha in njena prisotnost bo 
v prihodnje z veliko verjetnostjo večja, zato smo v prispevku »Soja, dobro 
je vedeti« zbrali nekaj pomembnejših tehnoloških ukrepov, ki jim je pri 
pridelavi dobro slediti.

Ozimna žita so bila v jeseni 2021 večinoma pravočasno sejana in za dose
ganje dobrih rezultatov v pridelavi, so nekateri spomladanski ukrepi nujni. 
V prispevku »Rastni regulatorji v strnih žitih« smo se dotaknili pomena in 
razlik med njimi. 

Slovenija je travnata dežela in krma s travinja prvi in najbolj ekonomičen 
pridelek v govedoreji. Kaj vse pa lahko sami postorimo za še boljši pridelek, 
pa najdemo v članku.

Nismo pa pozabili tudi na Vas, ki z nami sodelujete že vrsto let. 
 Predstavljamo Vam kmetijo ŠKROBAR Jana, ki vrsto let preizkuša naše 
sorte in hibride, predvsem pa v poskusih sledi tudi strokovnim tehnološkim 
navodilom naših svetovalcev.

Želim Vam prijetno branje in veliko uspeha s setvijo semen iz SORTNEGA 
IZBORA SAATBAU!

Marjeta MOHORIČ

Spoštovani bralci,
dragi prijatelji, cenjeni partnerji!

Vodja svetovanja Slovenija:
Zvonko GLAŽAR, Mobi: 051/340-250
zvonko.glazar@saatbau.com

Pomurje, Podravje, Koroška:
Barbara BELŠAK, Mobi: 051/660 573 
barbara.belsak@saatbau.com

Blaž KRANCELBINDER, Mobi: 051/241 446
blaz.krancelbinder@saatbau.com

Dolenjska, osrednja Slovenija, 
Notranjska, Primorska: 
Andrej VENCELJ, Mobi: 051/663 757 
andrej.vencelj@saatbau.com 

Posavska, Celjska: 
Jernej PETERKOVIČ, Mobi: 041/467 667 
jernej.peterkovic@saatbau.com

Gorenjska:
Janez VREČEK, Mobi: 041/533 693 
janez.vrecek@saatbau.com

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

STROKOVNO 
SVETOVANJE
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Koruzo je enostavno silirati! Tudi sesta
vinev koruzni silaži so bolj homogene,
kot pri travni. Obstajajo pa še vedno
pomembne ter precejšnje razlike med po
sameznimi silažami, kot posledica izbire hi-
brida, pridelovalnih pogojev ter nadmorske 
višine, vremena in predvsem časa žetve. 

Ker so hibridi za silažo selekcionirani tako, 
da se v celoti razvijejo in so najbolj bogati 
s škrobom pri visoki zrelosti, se dogaja da 
se žanje prepozno. Celotna silažna masa je 
pogosto presuha. Dobre izkušnje pri silaži 
so, da je na posestvih z mlečno proizvodnjo 
njena sušina 34 % in pri pitanju govedi 
38 %.Višji odstotek sušine že potencira 
tveganje zaradi segrevanja in pojav plesni 
na odjemalni površini. Takšnih nestabilnih 
silaž je nekje 30 %. Na terenu se srečujejo 
tudi z vzroki za slabo silažo, kot so premaj
hen dnevni odvzem in nezadostno tlačenje 
v času polnjenja silosa. En m³ silažne mase 
s 35 % suhe snovi bi naj tehtal 260 kg, v 
praksi pa so primeri, da tehta le 190 kg, torej 
70 kg premalo.  V nadaljevanju (tabela št.: 
1 in 2), so prikazane referenčne vrednosti 
univerzalnih in  novejših NDF prebavljivih 
hibridov. Dodani so povprečni rezultati 
silaže hibrida ABSOLUTO iz FAO skupine 
410 iz dveh različnih let in dveh kmetij.

Prebavljivost preostale rastline
Napake pri siliranju se pri vedno boljših in 
ciljno za silažo usmerjenih hibridih izražajo 

Uspeh v hlevu se začne že na njivi.

Kakovostna silaža ima vedno 
mesto v krmnem obroku

Tabela 1: Referenčne vrednoti za osnovne parametre o kakovost silaže in primerjava z hibridom ABSOLUTO

Parameter Enota Referenčna vrednost* ABSOLUTO**

Suha snov g/kg vzorca 320 - 380 354

Surove beljakovine g/kg SS > 70 73

Silirne kisline % 6,7 7,2

Škrob g/kg SS > 320 427

Metabolna energija  (ME) MJ > 10,80 12,24

Neto energija laktacije (NEL) MJ > 6,50 7,26

Tabela 2: Referenčne vrednoti za posebne  parametre o kakovost silaže in prime java z hibridom ABSOLUTO

Parameter Enota Referenčna vrednost hibrida

Navaden NDF prebavljiv ABSOLUTO**

NDF (celotna celična stena) g/1000 g SS 429 425 352

NDF prebavljivost (30 ur) % 45,0 49,6 60,2 

ADF (celuloza+lignin) g/1000 g SS 240 233 204

ADL (lignin) g/1000 g SS 31 30 24

vidneje, kot pri »univerzalnih« hibridih. 
Naraščajoča vrednost škroba nad povprečno 
vrednost 330 g/kg  SS, stimulira aktivnost 
za silažo kvarnih mikroorganizmov na 
odvzemnem profilu. Prav tako kvarjenje 
narašča s presuho in premalo stlačeno maso. 
Znanost in žlahtnitelji koruze so v zadnjih 
letih še izboljšali hibride za silažo v smeri 
večje prebavljivosti celične (NDF = celuloza 
+ hemiceluloza + lignin) in na drugi strani 
zmanjšane vrednosti (ADL  = delež lignina).

Večja mlečnost
Hibride z večjo prebavljivostjo NDF se 
priporoča vključevati v obrok pri kravah 
molznicah.  Z vsakim odstotkom višje 
prebavljivosti se povečuje zauživanje 
krme. Za 1 % boljše prebavljiv NDF je 
okoli 0,35 kg več zaužite suhe snovi, s tem 
se  posledično poveča mlečnost za 0,67 kg 

FCM. FCM fat corrected milk = kilogram 
mleka, korigiran na mlečno maščobo, 
izračunan glede na porabo energije za 
proizvodnjo kilograma mleka z različno 
vsebnostjo maščobe, v tem primeru se 
izračuna z osnovo 4 % mlečne maščobe 
FCM= 0.4 * M + 15*F  (M = mlečnost, F 
= mlečna maščoba). Ker takšna koruzna 
silaža zaradi  večje prebavljivosti celične 
stene (NDF) zapusti  vamp hitreje, se le 
del hranil absorbira v vampu. Realno je 
pričakovati, da  bo učinkovitost krme 
boljša, kajti  večji del se bo razkrajala v tan
kem črevesu. Vsebina vampa bo hitro praz
na, kar bo stimuliralo žival k ponovnem 
zauživanju krme. Proizvodnja bo boljša. 

Najbolj prebavljivi hibridi in vpliv okolja 
Stresni dejavniki s katerimi se rastlina 
sooča v mladostnem razvoju kot so hladna 
tla, veter, pogoji za razvoj bolezni, lahko 
močno zmanjšajo  optimalno prebavljivost 
in presnovo koruzne, ki so jo z načrtnim 
žlahtnjenjem dosegli žlahtnitelji. Zato se 
mora  pri ustvarjanju novega silažnega 
hibrida tudi slediti vzporednemu cilju, 
da imajo novi silažni hibridi (MME)  tudi 
tolerantnost na hladna tla, so stabilni in 
imajo hiter mladostni razvoj ter najboljše 
zdravstveno stanje

Blaž KRANCELBINDER
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Navidezno enostavna za pridelavo, ekonomsko pa pomembna in najbolj zasto-
pana poljščina v Sloveniji je ravno koruza. Pa vendarle je za njeno pridelavo 
pomembno v njenem zgodnjem razvoju slediti nekaterim preprostim dejstvom.

Setev koruze, kaj si želi seme?

Tudi če ne  sledimo natančno urejenim 
statističnim meteorološkim  podatkom, 
lahko iz narave razberemo, da se  vreme 
ali celo klima spreminjata. Povprečne 
temperature so višje, vegetacija se 
znotraj  koledarskega leta začne prej 
in konča pozneje.  Koruza, ekonomsko 
zanimiva in navidezno preprosta rastlina, 
je pa vendarle v mladosti občutljiva. 

Čas setve koruze se  v zadnjih letih 
pričenja skoraj en mesec prej, kot pred 
petdesetimi leti. To ni zasluga modernih 
visoko proizvodnih  hibridov, temveč 
naravnih danosti, ki to omogočajo. Zgodaj 
sejani hibridi, ki cvetijo prej, se s tem z 
veliko verjetnostjo v času cvetenja izog
nejo vročinskim stresom, prej dozorijo in 
tla lahko pravočasno pripravimo za setev 
ozimnih žit. Višina rastline in nastavek 
storža sta pri zgodaj sejanih koruzah 
nižja. Sklop lahko povečamo za 5 %. Torej 
so razlogi, da se odločamo za zgodnejšo 
setev. Narava nas je pomladi leta  2021 po
novno podučila, da jo moramo poslušati 
in s setvijo pričeti takrat, ko so za to dani 
pogoji in se ne ozirati na koledar lanskih 
opravil in aktivnosti sosedov. 

Fiziološke potrebe zrnja koruze v času
vznika:
Temperatura tal naj bo v času setve  8 do 
10 ⁰C. Več zraka v lažjih tleh povzroča, da 
so nihanja temperature med nočjo in dne
vom večja kot pri z vodo nasičenih težkih 
tleh. Temperatura v tleh bi se naj v nadal
jevanju le stopnjevala v smeri, da bo mlada 
rastlina v mladostnem razvoju deležna 10 
⁰C. Zelo občutljiva faza glede temperature 
in oskrbe z dušikom je pri 6 – 8 listih. 
V tem obdobju se rastlina fi ziološko odloča 
koliko bo v storžu vrst in o število zrn v 
vrsti. 
Tako kot se populacija škodljivcev v tleh 
iz leta v leto v tleh povečuje, se dovoljen

ja za uporabo učinkovitih insekticidov 
zmanjšujejo. S hitrim vznikom si zagoto
vimo optimalen
sklop rastlin, saj je zrnje manj časa izpos
tavljeno boleznim in talnim škodljivcem.
Posevek porabi manj energije za kaljenje
in je zato lahko vitalnejši.

Vlaga v tleh
Pred začetkom kaljenja mora zrno semena 
absorbirati vodo v količini 30% svoje mase. 
V tem je tudi razlog, da v sušnih pogojih 
zrnje z manjšo absolutno maso kali hitreje 
kot zrnje z večjo. Glede na to, da seme 
položeno v tla že v prvih 30 minutah ab
sorbira največ vode, je zelo mrzla meteorna 
voda dodaten razlog za počasnejši vznik. 

Spremljanje temperature tal pomladi.

Zrnje semenske koruze je, pred obdelavo s pripravkom OPTIplus, pregledano, zdravo in izenačeno.

Tabela 1: Število dni kalitve zrnja v povezavi s temperaturo tal

Temperatura tal 10 – 13 ⁰C 15 – 18 ⁰C 21 ⁰C 

Število dni kalitve 18 - 20 8 - 10 5 - 6 

Tabela 2: Poljski vznik v povezavi s hitrostjo vznika

Čas do vznika Več kot 25 dni 21 – 25 dni 15 do 20 dni Do 15 dni

Delež vzniklih rastlin 70 – 85 % 70 – 90 % 85 – 95 % 90 – 95 %
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Zrak
v katerem je dovolj kisika je prav tako 
pomemben za razvoj primarne korenine, 
ki se razvije že v petih dneh po setvi in v 
nadaljevanju stranske korenine in koleopti
le (bodočega nadzemnega dela rastline).

Počasen vznik semena vpliva tudi na de-
lovanje aktivnih snovi s katerimi je seme 
dodelano 
Seme, ki dolgo kali, se  v tleh  zlahka kon
taminira z glivo iz rodu Pythium, katera je 
najbolj  aktivna pri temperaturi tal 4 do 10 
⁰C. Nanešena fungicidna aktivna snov  na 
semenu pa je aktivna in ponuja zaščito  le 
10 do 14 dni.

Nizke temperature tal v okolici semena 
vplivajo na slabše delovanje makro in 
mikro hranilnih elementov.  Začetek 
 delovanja hranil ter dostopnost rastlinam 
in uspešnost funkcioniranja insekticida 
zoper talne škodljivce je med 12 in 15 ⁰C.

Na optimalen čas vznika vplivamo tudi 
z globino setve. Seme naj bo položeno v 
okolje z možnim kapilarnim dvigom vode, 
ki se bo absorbirala v zrno. Globina 4  5 
cm je standard. Pri težjih tleh in zgodnji 
setvi naj bo globina 3  4 cm. 

Na lažjih (sušnih) tleh in poznejši setvi naj 
bo 5  6 cm, kajti s plitvejšo globino obstaja 
možnost izsušitve semena in negativnega 
vpliva  delovanja herbicidov na komaj raz
vito glavno korenino in koleoptilo. Globina 
nad 8 cm povzroča izčrpavanje semena in 
večanje poljskih izgub.

Popolna  zaščita semena, OPTIPLUS  
profesionalno dodelano  seme koruze iz 
saatbaua.

Pripravek OPTIPLUS je kombinacija 
fungicida (Redigo M, ki je sestavljen 
iz dveh aktivnih snovi), hranil: fosfor, 
zink in mangan ter repelenta Korit, ki 
odvrača ptiče. Glede na to, da se uveljavlja 
zgodnejši čas setve smo v saatbauu že 
večkrat izpostavljali pomen »podnožnega« 
gnojenja, s katerim izboljšamo vznik in 
mladostni razvoj rastline, kakor tudi tole
rantnost na sušo.

Sejalnic za izvedbo takšne setve je na 
kmetijah še malo. 

Najpomembnejši hranilni elementi v 
času vznika koruze (fosfor, zink in man
gan), ki so del pripravka OPTIPLUS s 
tem delno prevzamejo pomen žal prema
lo uveljavljenega »podnožnega gnojenja«.

O optimalnem času setve je najbolj 
zanesljivo govoriti nekaj mesecev po setvi, 
to je v času žetve. 
Večletni pregledi in analiza 
meteoroloških podatkov in dejavniki 
s katerimi se sooča seme v zemlji in 
upoštevajoč primeren termin za setev 
ozimnih žit, ki sledijo koruzi, je setveno 
okno za zrelostni razred koruze FAO 370 
med 8. in 17. aprilom.

Zvonko GLAŽAR

Tretiranje
OPTIPLUS

gratis

OPTIPLUS
BREZPLAČNO DODATNO 
TRETIRANJE SEMENA

Semenska koruza saatbau je že stan-
dardno in brez dodatnih stroškov za 
pridelovalca, tretirana s pripravkom 
OPTIPLUS. Našim semenom tako 
omogočamo dober vznik in optimalni 
izkoristek dobrega genetskega poten-
ciala.

• zaščiti semena pred boleznimi 

• odvračanje ptic

• razvoj večje koreninske mase

• boljša vitalnost rastlin, boljša tole-
rantnost na stres

OPTIPLUS tretiranje koruze je v saatbau 
sortimentu standardno in brezplačno:
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V zadnjih letih se je soja iz nepoznane 
kulture razvila v privlačno vez v kolo-
barju. Pridelovanje soje ima številne 
prednosti. V kolikor smo dosledni v 
tehnologiji, lahko dosežemo zelo dobre 
ekonomske učinke. V kmetijski zadrugi 
SAATBAU se zavedamo njenega pome-
na. S tem razlogom smo že v prejšnjih 
Saatbauer-jih, (izvoda 1 in 2) opisali 
njene zahteve glede temperatur, svetlo-
be, vode in tal. V izvodu, ki je pred vami 
pa vam želimo približati izkušnje glede 
gnojenja, setve in izbire sorte. 

Gnojenje
Potrebe po hranilih se povečujejo od 
začetka cvetenja do nastavljanja stro
kov in nalivanja zrnja. Največji odmerki 
dušika in kalija so potrebni v fazi cvetenja 
in nastajanja strokov ter fosforja in žvepla 
v času nastajanja in nalivanja zrnja. 

Za pridelavo 100 kg zrnja rastlina  pot
rebuje: 1,5 kg/ha P2O5; 1,7  kg/ha K2O 
in 0,5 kg/ha MgO. Iz tega sledi,  da je  za 
pridelek 4.000 kg/ha gnojilni odmerek 
naslednji: 60 kg/ha P2O5; 70  kg/ha K2O 
in 45 kg/ha MgO. Količino uporablje
nih gnojil korigiramo glede na stanje 
založenosti tal s posameznim makro in 
mikro elementom. Izkušnje kažejo, da 
ni potrebe po presežnem gnojenju, saj 
pridelki ne bodo večji. Soja ima izrazite 
fiziološke  sposobnosti črpanja hranil, ki 
so ostala od prejšnjega posevka. Njena 
posebna lastnost je, da v času vegetacije 
poskrbi za preobrazbo fosforja, kar se zelo 
pozitivno odraža na posevku, ki ji sledi. 

Perspektivnost pridelave soje se v zadnjih letih 
močno povečuje.

Soja, dobro je vedeti 

Tabela 1: Gnojilni odmerki glede na analizo tal (v kg/ha)

Analiza tal
A

(siromašna) 

B

( srednja)

C

(dobra)

D

(čezmerna)

E

(ekstrenma)

Fosfor (P2O5) 120 70 60 30 -

Kalij (K2O) 135 80 70 35 -

Magnezij (MgO) 80 50 45 20 -

Soja je le ena izmed rastlin iz rodu 
stročnic, katerih  koreninski sistem  je 
sestavljen iz močne glavne in stranskih 
vretenastih korenin, katere imajo sesalno 
(absorpcijsko) sposobnost. Na korenin
skih laskih se razvijejo vozlički, v katerih 
živijo bakterije Bradyrhizobium japoni-
cum. Te bakterije delujejo v simbiozi z 
rastlino. Rastlini jemljejo ogljikove hidrate 
(sladkorje), v zameno pa jo oskrbujejo z 
dušikom. Sojo kot rastlino lahko oskrbijo 
z 70  80 % celotnega dušika,  preostanek 

potreb se črpa iz zemlje.  Gnojenje z 
mineralnim dušikom (praksa iz Avstri
je in Nemčije) ni načrtovano, kajti pri 
visokih vrednostih Nmin spomladi je 
pričakovati pomanjkanje tvorbe prej 
opisanih bakterij.  Smiselno je dodati, da 
gnojenje z dušikom predstavlja tveganje 
za zmanjšanje vsebnosti surovih belja
kovin v sojinem zrnu.  Zelo primerno 
in ekonomsko opravičeno pa je izvesti 
dodatno nanašanje bakterije pred setvijo. 
Z uporabo pripravka  Turbosoy si zagoto
vimo boljši pridelek.

Setev soje
Najvarnejša setev je, ko je temperatura tal 
v površinski plasti zemlje (do 8 cm) 8 10 
°C. Sojo lahko sejemo maja, junija in celo 
julija, če izberemo primerno sorto, vendar 
jo večinoma sejemo istočasno kot koruzo, 
ker ima med kalitvijo skoraj enake tempe
raturne zahteve. Strmeti moramo k temu, 
da se bo po setvi temperatura tal in zraka 

Najvarnejša setev je, ko je temperatura tal v površinski plasti zemlje (do 8 cm) 8 -10°C.



Tabela 2: Lastnosti sort glede na zrelost

Vegetacijska 
skupina

Potrebna ∑ ab. 
temperatur (⁰C)

Sorta

Optimalna 
gostota

(št. zrn/m²)

Razdalja med
vrstami (cm)

0       daljša veg. 2.500 – 2.800 KRISTIJAN 50 24 - 36

00 2.400 – 2.550
ALTONA,

ES MENTOR
60

12 (+10 %  
semen) – 24

000 2.100 – 2.400
AURELINA, 

CORDOB
65 12 - 24

0000  kratka veg. 1.900 – 2.000 AMBELLA 70 12

samo dvigovala. S tem bomo dosegli, da 
bo prva etaža strokov nekaj višja. 

Globina setve: preplitva setev ni 
priporočljiva, kajti  soja potrebuje za vz
nik  dovolj vlage. Težja tla: 23 cm globine,  
lažja tla: 34.  

Pri predvideni uporabi česala globino 
povečamo za  1 cm. Pred setvijo je smisel
no izvesti slepo setev.  Po setvi je nujno 
valjanje, ki nam zagotovi kapilarni vzpon 
vode, boljši vznik in uspešnejšo žetev. 

Razdalija med vrstami (12,24,26,38 cm...) 
nima posebnega vpliva na pridelek. 

Prednosti  pri manjši medvrstni razdalji 
(12, 24 cm):
• na voljo je setvena tehnika  (žitna sejal

nica)
• prekritost tal je dosežena prej (manjše 

izhlapevanje vode, manj težav s pleveli)
• boljša porazdelitev rastlin na površino 
• optimalno izkoriščanje vode in svetlobe

Z valjanjem posejanega semena soje, bo vznik uspešnejši

Slabosti  pri manjši medvrstni razdalji  
(12, 24 cm):
•  porazdelitev zrn v vrsti ni vedno optimal

na
• setvena enota se težko prilagaja  

(zrno ni optimalno položeno v zemljo)
• možnost  mehanskega zatiranja plevelov 

je manjša

Prednosti  pri večji medvrstni razdalji  
(36, 48 … cm):
• dobre možnosti za mehansko zatiranje 

plevelov
• boljša zračnost med vrstami. Listi se prej 

posušijo, manj bolezni
• dobro delovanje setvenih enot – enako

merna globina

Slabosti pri večji medvrstni razdalji 
(36, 48 … cm):
• poznejša prekritost vrst, manjše senčenje 

med vrstami – težave s poznejšimi pleveli
• izsuševanje tal med vrstami ravno takrat 

ko je vlaga potrebna v fazi polnjenja zrnja 
julij  avgust 

• zelo ozek razmik med zrni v vrsti,  zrno 
do zrna. Težave s stabilnostjo rastline

• izguba inokulatorja iz zrnja pri  pneu
matski sejalnici (pri suhem nanosu 
inokulata). 

Sorte soje
Pri izbiri sort vseh gospodarsko po
membnih rastlin je prav, da smo pozorni 
na njihovo  agroklimatsko cono izvora. 
Še posebej to velja za sojo. Mednarodna 
kvalifikacija na podlagi zrelostnih razre
dov kvalificira sorte soje v 14 razredov. 

Označene so od (0000 zelo zgodnja, 
kratka vegetacija) do (X zelo pozna, dolga 
vegetacija). Osnova za delitev sort je vso
ta absolutnih temperatur, ki jo mora  ab
sorbirati, da preide v fiziološko zrelost. V 
Sloveniji se uporabljajo sorte skupin  00 
in 000 za setev v prvem terminu (sredina 
aprila) in sorte iz skupine 000 in 0000 za 
setev po ječmenu in oljni ogrščici. 

Zelo pomemben ukrep je zatiranje ple
velov, kar lahko dosežemo z večkratnim 
česanjem ali/in uporabo herbicida. Pred   
žetvijo je potrebno prilagoditi  kombajn 
tako, da se žetev opravi z najmanj 
možnimi izgubami. 

Sojina slama je manj ugodna za mlatenje, 
zrnje pa je za razliko od pšenice, zaprto v 
stroku in v razmerju zrno: slama = 1: 3,5, 
zato žanjemo z zmanjšano hitrostjo. 

Optimalna vlaga zrna soje v času žetve je 
1416%.

Jernej PETERKOVIČ



STRAN 8 saatbauer / žita

Stabilan 720
Aktivna snov CCC (720 g/l 
 Chlormequatchlorid)  v rastlino prehaja 
preko listov in tudi preko korenin, zaradi 
tega morajo biti korenine daljše od 5 cm. 
Aktivna snov deluje na dva rastlinska 
hormona. Na prvega z imenom   Giberelin 
(hormon, ki s spodbujanjem delitve celic 
vpliva na: raztezek stebel, aktivnost cvetne
ga  praha,  polnjenje zrnja), deluje tako, da 
ga zavira. Doseže se zmanjšanje  razdalje 
med prvim in drugim in tudi med nasled
njimi internodiji, posledično se zmanjša 
celotna rastlina in  odebeli premer stebla. 
Drugi hormon je  Cytokinin (stimulira rast 
prvega in drugega stranjskega pripravka), 
aktivna snov na njega deluje tako, da ga 
stimulira.

Uporaba rastnega regulatorja, ki bazira 
na aktivni snovi Chlormequatchlorid, 
s komercialnim imenom Stabilan je 
priporočljiva na pozno jeseni poseja
nih posevkih, kje pomladanski sklop ni 
zadosten (pšenica  le 1 do 2 poganjka na 
rastlino oziroma od 250 do 400 poganjkov /
m²). Prva aplikacija je primerna v fenofazi 

(EC 25 – 29) v odmerku 0,5 do 0,7 l/ha in 
druga v podobnem odmerku v fenofazi (EC 
30 – 31). Priporočljivo  je dodajati man
gan (Mn).   Za ukrep se odločimo, ko bo 
povprečna dnevna temperatura preko 8 °C 
in nočna ne bo pod 5 °C. V kolikor bodo čez 
dan temperature visoke, slabšega delovanja 
aktivne snovi zaradi nižjih nočnih tempe
ratur ne bo.  Odmerek  rastnega regulatorja 
z aktivno snovjo Chlormequatchlorid  ob 
istočasni uporabi s fungicida iz skupine 
azolov (Metconazol in Tebuconazol), je 
zaradi podobnega delovanja zmanjšamo. 
Herbicidov k rastnim regulatorjem ne 
dodajamo. Nepravilnosti pri uporabi: pre
pozna aplikacija ali uporaba v suši – vpliva 
na pridelek.

Medax Top 
Aktivna snov v Medax Top (50 g/l Prohe
xadioncalcium + 300 g/l Mepiquatchlorid 
+ Turbo) zavira sintezo hormona Giberelin  
že zgodaj in tudi pozneje. Obe aktivni 
snovi prodirata v rastlino preko listov in 
stebla,  zmanjšujeta razdalje med prvim in 
drugim ter tudi med naslednjimi inter
nodiji.  Aktivna snov Mepiquatchlorid 
omogoča uporabo že pri 5 °C. Delovanje 
je idealno med 12° C do 20° C. Možnost 
uporabe je do faze (EC 39). Aktivna snov 
Turbo (žvepleni amonijak) je dodana zara
di boljšega delovanja.  Odmerek  rastnega 
regulatorja z aktivno snovjo Mepiquat
chlorid  ob istočasni uporabi s fungicidi iz 
skupine Metconazol in Tebuconazol, zaradi 
podobnega delovanja zmanjšamo. Herbici
dov k rastnim regulatorjem ne dodajamo. 
S poznejšo aplikacijo zmanjšamo lomljenje 
klasnih vreten (izgube klasov) pred žetvijo.

Moddus, Moksa 
Aktivna snov v pripravku Moksa (250 g/l 
Trinexapacethyl) prehaja v rastlino preko 
listov. Deluje na osnovi poznega zaviranja 

sinteze  hormona  Giberelin. Podobno kot 
pripravki CCC zmanjšanje  razdalje med 
prvim in drugim ter tudi med naslednjimi 
internodiji, posledično zmanjša celotno rast
lino in odebeli premer stebla. V kolikor ima 
Stabilan lastnost, da krepi razvoj stranskih 
poganjkov (ker zmanjša apikalno dominan
co) sta Moddus ali Moksa rastna regulatorja, 
ki zavirata delovanje hormona Citokinin 
in posledično in v nadaljevanju rast vseh 
poganjkov. Manjši in  slabše razviti stranski 
poganjki propadejo. Uporaba rastnega regu
latorja, ki bazira na aktivni snovi Trinexa
pacethyl, s komercialnimi imeni: Moddus, 
Moxsa je priporočljiva na zgodaj  jeseni po
sejanih posevkih,  kjer je pomladanski sklop 
zelo bujen (pšenica  več kot 3 poganjki na 
rastlino oziroma preko 1.000 poganjkov /
m²). Prva aplikacija je primerna v fenofazi 
(EC 25 – 30) v odmerku Moddus  ali Moxa 
0,25  l/ha. Druga v  odmerku Moddus  ali 
Moxsa 0,2 l/ha + 0,8 l/ha CCC v fenofazi 
(EC 31 – 37). Pri pozni aplikaciji, po pojavu 
zastavičarja, so v  kombinaciji z neprimernim 
vremenom  možne poškodbe na rastlini. Za 
ukrep se odločimo, ko bo povprečna dnevna 
temperatura preko 8 °C, optimalno je 12 °C. 

Camposan Extra 
Aktivna snov v pripravku Camposan Extra 
(660 g/l Ethephon) vpliva na rastni hormon 
Etilen (hormon, ki deluje nasprotno od 
Giberilina. Etilen pospešuje dozorevanje, 
skrajša razdaljo med zadnjima internodije
ma, zmanjša lom klasov).  V rastlino vstopa 
preko listov.  Temperatura čez dan naj bo več 
kot 15 ⁰C in ponoči ne pod 5 ⁰C, temperature 
ne smejo padati. Herbicida ne dodajamo. 
Možnost uporabe je do faze (EC 39),  toda ne 
prehitro. Uporaba te aktivne snovi pri fazi 
(EC 32) krajša klas in zmanjša oploditev. 

Zvonko GLAŽAR

Rastni regulatorji v strnih žitih
Kot je uporaba certificiranega semena začetek nečesa dobrega je 
tudi uporaba rastnih regulatorjev možnost za intenziviranje tehno-
logije. Pri rastnih regulatorjih je pomembno poznati aktivno snov, 
saj je njihovo delovanje in uravnavanje fizioloških procesov v rastli-
ni zelo različno.
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Gnojenje travnikov z organskimi gno-
jili ima za živinorejske kmetije številne 
prednosti. Ob pravilni uporabi  lahko  
bistveno znižamo stroške osnovnega  
gnojenja  in dognojevanja med letom. 
Intenzivne živinorejske kmetije imajo na 
razpolago gnojevko, katero je na  travinju 
mogoče zelo dobro izkoristiti skozi celo 
vegetacijo. Uporaba  hlevskega gnoja pa  
je na travnikih bolj omejena na jesenski 
ali zgodnji pomladanski čas. Gnojenje z 
dobro uležanim hlevskim gnojem ima na 
travnikih številne pozitivne učinke, kot 
sta višja vsebnost humusa, boljša tole-
ranca na sušo in posledično bolj gosta 
travna ruša. 

V zadnjem obdobju rasti cen energentov 
in vzporedno visokim cenam mineralnih 
gnojil, bo na področju rabe organskih gno
jil nujno iskat dobre prakse za optimalen 
izkoristek hranil. Razvoz  organskih gnojil 
je pri nas časovno omejen; tekoča gnojila 
od 15. novembra do 1. marca, hlevski  
gnoj od 1. decembra do 15. februarja. V 

obdobju, ko sta  razvoz in gnojenje prepo
vedana, je  priporočljiva dodatna obdelava 
z mešali ali dodatki za hitrejšo fermen
tacijo. Količina uporabljene gnojevke na 
posamezne parcele zavisi od intenzivnosti 
rabe in območja na odkos pa se priporoča 
do 15m3 gnojevke. Pri uporabi hlevskega 
gnoja pa naj ta ne presega  priporočene 
količine 30 t/ha. Gnojevke ni priporočljivo 
razvažati v vročem in suhem vremenu. 
Ob intenzivni uporabi gnojevke je dobro 
slediti in dosledno izvajati analize tal 
in spremljati ravnovesje med fosforjem 
(P2O5) in kalijem (K2O) ter pH tal.

Intenzivno gnojena tla z organskimi gnoji
li  potrebujejo tudi večjo količino kalcija 
(Ca), zato jih je za dobro rast nujno apniti. 
Doziranje  gnojevke  se z novejšimi stroji 
preko posebne  naprave odlaga neposred
no na tla in bistveno manj onesnažuje 
travo, kakor sistem polivanja povprek. Pri 
neposrednem sistemu so tudi manjše iz
gube dušika in manj smradu v okolico. Pri 
razvozu je obvezno izbrati ugoden termin, 
da na površini ne delamo škode oziroma 
poškodujemo ruše. Gnojevko za dogno
jevanje na travnikih je obvezno redčiti z 

vodo v razmerju ½ voda   ½ gnojevka. Na 
novo sejanih površinah gnojevke prva dva 
odkosa ne uporabljamo, zaradi morebit
ne poškodbe ruše  ali mladih rastlinic. 
Gnojevka vsebuje poleg dušika tudi veliko 
količino kalija, pri čemur moramo bit po
zorni, da ne porušimo ravnovesja  hranil 
v tleh.

Za dobro in intenzivno rast  trav, poleg 
zadostnih količin hranil in vode, potrebu
jemo še intenzivno nego travne ruše. V 
to poglavje bi uvrstili številne ukrepe, od 
česanja, ravnanja in v določenih  potrebah, 
celo valjanja travnikov. Stiskanje zgornje 
plasti  ima velik pomen kadar je ruša  v 
zimskem  obdobju  podvržena suhi zmr
zali. Nizke nočne temperature  in višje  
dnevne pulijo korenine in posledično 
redčijo gostoto. V primeru, da so na 
površini prazna mesta, je smiselno doseja
ti z ustrezno mešanico. Zatiranje plevelov 
je v pomladnih mesecih manj primerno 
in vpliva na pridelek krme ter slabšo 
učinkovitost, zaradi intenzivne rasti zeli 
in plevelov.

Andrej VENCELJ

Raba organskih gnojil na travinju
Glede na trenutne visoke cene mineralnih gnojil sta 
gnojevka in hlevski gnoj postala še bolj cenjena. 

Deteljno travna mešanica FUTTERPROFI EI lahko kot vmesni prezimni dosevek hitro zagotovi dosti kvalitetne krme.
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Ob pripravi na ta intervju sem zasledila dva citata, ki sta 
Vam z ženo blizu in sicer »Vse se da …« Vašega rojaka Vlada 
Kreslina in »Bolj ko treniraš, bolj ti gre« Adija Smolarja. 
Prisrčno. Kako sta Vas ta dva stavka nagovorila?

Prvi stavek v osnovi velja predvsem za naju z ženo, saj sva na 
lastni koži izkusila, da se je za uspešen zakon potrebno potrudi-
ti. Je pa res, da brez truda ne dosežemo ničesar, pa naj bo to v 
zakonu, družini ali kmetijstvu. 

Tudi s Smolarjem se strinjam, predvsem zaradi treningov 
odbojke. Ugotovil sem, da s časom vedno dosežeš neko stopnjo, 
šele z treningi in močno voljo pa se v določeni stvari izboljšaš in 
dosežeš nekaj več – tisto češnjo na vrhu torte. Enako je tudi z 
znanjem; po končanem šolanju nihče ne pridobi dovolj znanja, ki 
ga potrebuje za uspešno delo na svoji kmetiji. Vesel sem, da 
SAATBAU organizira Akademije, na katerih vedno izvem nekaj 
novega in koristnega za svoje delo na kmetiji.

Zaključili ste Višjo agronomsko šolo na Univerzi v Mariboru. 
Kako pomembna se Vam zdi izobrazba na kmetiji?

Že moja starša sta bila za tisti čas zelo napredna, bila sta 
izobražena in imela dobre zaposlitve. Kljub temu pa sta vedno 
govorila, da me je škoda za v službo in da se naj raje ukvarjam z 
kmetijstvom. Zato sem se vpisal na Srednjo kmetijsko šolo v 
Rakičan, nato pa še na Višjo agronomsko šolo Maribor - smer 
poljedelstvo. Ob študiju sem imel možnosti pripravništva v 
najrazličnejših panogah, ampak me to ni zanimalo, saj sem raje 
treniral odbojko. Igral sem v 1.ligi v Ljutomeru in s tem tudi 
dobro služil. Želel sem se tudi vpisati na Pedagoško fakulteto, a 
usoda je hotela, da sem za en dan zamudil rok za prijavo. Začel 
sem se ukvarjati z kmetijstvom; živino, ki smo jo imeli, sem 
prodal in raje kupil zemljo ter pričel z intenzivnim poljedelst-
vom. Z študijem sem pridobil koristno znanje, ki ga na kmetiji 
potrebujem, je pa za sledenje trendom vedno potrebno 
dodatno izobraževanje. 

Sta starša petim otrokom. Kaj vama pomaga, da se tako 
dobro znajdeta v zakonu in z otroci? 

Že kot mlad fant in dekle sva si oba želela veliko družino. Z leti 
ugotoviš, da se je, tako kot za poklic, tudi za uspešen zakon in 
družino potrebno izobraziti. Z ženo redno obiskujeva Zakonsko 
skupino, ki ima res velik vpliv na naše življenje. Če je ne bi 
obiskovala, bi najverjetneje ostala samo pri 2 otrocih (smeh), 
sedaj pa smo res velika srečna družina. Skupina naju je naučila, 
da se znava poslušati in brez težav prebrodiva vse težave in 
skrbi, ki se pojavijo ob napornem delu na kmetiji, otrocih in 
hitrem tempu življenja.  

Glede na to, da sta oba z ženo zelo izobražena. Se tudi otroci 
z veseljem izobražujejo? Se kateri izobražuje v smeri 
kmetijstva?

Ja. V bistvu se vsi najini otroci pridno izobražujejo. Najstarejša 
Klara je trenutno v sosednji Avstriji – v mestu Graz, kjer 
obiskuje 2.bolonjsko stopnjo Biokemija in molekularna biomedi-
cina. Jakob študira na Pedagoški fakulteti v Mariboru, 4. letnik 
Matematike in Kemije. Marko je tisti, ki bo po končanem študiju 
prevzel kmetijo, sedaj je v 2.letniku Agronomije v Mariboru. Ana 
obiskuje Gimnazijo, Izak pa končuje osnovno šolo. 

Kaj pa počnete v prostem času? Nekoč ste se aktivno ukvarjali 
s športom. Je šport še vedno velik del Vašega življenja?

Prav vsi v družini smo ljubitelji odbojke, v zimskem času pa se 
radi družimo ob namiznem tenisu. Tudi planinarimo radi, z 
Markom sva lani v enem dnevu osvojila Triglav.  Je pa tudi glasba 
del našega vsakdana, vsi otroci so opravili nižjo glasbeno šolo, 
pa tudi sam rad kaj zaigram na harmoniko.

Barbara BELŠAK

na kratko o kmetiji

Kmetija Škrobar Jana iz Mote pri Ljutomeru je mlada, razvijajoča se kmetija. Od staršev je Jan podedoval 7 ha zemlje, imeli so nekaj 
prašičev in goveda. Kmetijo je povečal in preusmeril v poljedelstvo in gozdarstvo. Danes obdeluje 67 ha površin in 15 ha gozda. Žena je 
zaposlena, poučuje naravoslovje in kemijo na Osnovni šoli v Stročji vasi, doma pa poskrbi za dom, okolico in družino. Na pomoč mu z 
veseljem priskočijo tudi otroci, ima jih kar 5. Polovico pridelovalnih površin zaseda koruza, pridelujejo različna žita, sojo, ajdo … Žetvene 
ostanke zaoravajo, s čemer obdržijo dovolj humusa v zemlji. Poslužujejo se konzervirajoče obdelave. Obdelovalne površine imajo v okolici 
Mote, pa tudi preko Mure. Težave, ki jih najbolj pestijo, so, razdrobljene površine, nekateri nelogični državni predpisi in nizek pH tal. Tla 
zato apnijo, a je to dolgotrajen proces. Jan je prepričan,  da je treba mlajšim generacijam čim prej predati vajeti in jim tako omogočiti, da 
razvijajo kmetijo po svojih vizijah. Z veseljem jo bo predal sinu, takoj po zaključku študija.

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


